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Dev le ti ve mil le ti için gös ter di ği gö nül lü ve kar şı lık sız ça ba la -
rıy la, top lu mun en gü ven di ği ku rum la rın ba şın da ge len ve bü -
yük bir be ğe ni ve tak dir le iz le nen AKUT’a ve şah sı ma bu ka dar
acı ma sız ca sal dı ran la rın asıl der di nin, 17 Ağus tos 1999 Göl cük
Dep re mi’nde yap tı ğı mız ça lış ma lar ne de niy le sem bo lik ola rak
da ol sa, sö zel ve duy gu sal ifa de si AKUT’la öz deş olan mu az -
zam öl çek te ki bir ulu sal uya nış ha re ke ti ol du ğu nu ve bu bü yük
kit le le ri ha re ke te ge çi ren or tak du ruş ve ey le min, as lın da ül ke -
mi zin her şey den da ha faz la ih ti yaç duy du ğu kök lü bir zi hin ha -
ri ta sı de ği şi mi nin ilk adım la rı ol du ğu nu an cak yıl lar son ra, bu -
gün bir ulus ola rak ya şa dı ğı mız sı kın tı la rı ve yak laş mak ta olan
ulu sal var lı ğı mı za dö nük teh dit le ri gö rün ce fark ede bil dim. As -
lın da 17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi’ni iz le yen gün ler de,
Türk Mil le ti’nin o eş siz fe da kâr lı ğı ve ter te miz vic da nı ile ken -
di do ğal mec ra sın da za ten baş la mış olan ve eğer önü bi linç li bir
şe kil de alın ma say dı, çağ la ya rak bü yü ye cek ve on yıl lar dır ken di -
mi zi kur ta ra ma dı ğı mız ulu sal ata le ti mi zi kı ra cak, bir di ğer de -
yiş le kö tü ka de ri mi zi de ğiş ti re cek olan bu or tak du ruş, or tak ça -
ba ve or tak ey lem, bir son ra ki adım da ül ke de ki vur dum duy maz,
köh ne, çağ dı şı ve ke sin lik le özü mü ze ay kı rı an la yı şı de ğiş ti re bi -
le cek ka dar mu az zam bir ener ji yi de için de ta şı yor du. 

Türk Mil le ti’nin ken di için den çı kar dı ğı, ata la rı nın öz de ğer -
le riy le iş ya pan, va ta nı na-mil le ti ne hiz met et me aş kıy la ken di
ca nı nı bi le hi çe sa yan, ko şul suz-kar şı lık sız yar dım se ver, bü tün
hiz met le ri ni gö nül lü ola rak ya pan ve en önem li si ül ke si ve mil -
le ti nin bö lün mez bü tün lü ğü dı şın da hiç bir ye re ta raf ol ma yan ve
hiç kim se ye ken di si ni kul lan dırt ma yan genç bir eki bin rol mo -
del ola rak ön plan da kal ma sı ve çok kıy met li za man la rı nı kah -
ve ler de, so kak lar da, vur pat la sın çal oy na sın an la yı şıy la bo şa
har ca yan genç le ri bü tün cül ba kış açı sı ile, sos yal so rum lu luk
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duy gu su ile, bir leş ti ri ci, ya pı cı ta vır la rı ile yön len dir me si, si vil
ini si ya ti fin ve si vil top lum ör güt le ri nin önü nü bir da ha ge ri çev -
ri le me ye cek şe kil de aç ma sı ve en önem li si ya kın ulu sal ta ri hi mi -
zin bel ki de en sı kın tı lı sü re ci ni, bir bi ri ne bağ lı bir mil let ola rak
aş ma mı zın, kı sa ca sı bü tün ya pay bö lün müş lük le rin unu tul du ğu
mil li bir lik ve be ra ber lik duy gu la rı mı zın ye ni den ha tır lan dı ğı bu
çok önem li sü re cin sem bo lik ola rak da hi ol sa ön cü sü ol ma sı, ne
ya zık ki ah lak sız, ku ral sız, hu ku kun ya vaş ve so run lu iş le di ği,
yoz, kir li, her tür lü men fa at iliş ki si nin en se fil şek liy le sür dü rül -
dü ğü dü ze nin de va mın da men fa ati olan la rın kâbus la rın da bi le
gör mek is te me di ği bir şey di. 

Sis tem de ki boş luk lar dan bes le nen le rin ve sta tü ko nun kork tu -
ğu, Türk Mil le ti’nin ise her şey den ama her şey den da ha çok ih -
ti yaç duy du ğu şey kök lü bir pa ra dig ma-zi hin ha ri ta sı de ği şi miy -
di ve bu ta ri hi fır sat, yüz yı lın en bü yük afet le rin den bi riy le bir -
lik te kim se nin bek le me di ği bir an da ka pı mız dan içe ri gi ri ver -
miş ti. 

Prof. Dr. Do ğan Cü ce loğ lu, pa ra dig ma yı “al gı ve dü şün ce ye
yön ve ren ha ri ta” ola rak ta nım lar. Ka ba ta rif le dün ya yı al gı la dı -
ğı mız, an la dı ğı mız, an lam lan dır dı ğı mız, yo rum la dı ğı mız dün ya
gö rü şü müz di ye bi li riz. Bir ki şi nin ve ya bir top lu mun pa ra dig -
ma sın dan-zi hin ha ri ta sın dan söz et ti ği miz de, o ki şi nin ve ya o
top lu mun dün ya yı al gı la ma, an la ma ve yo rum la ma bi çi mi ni di -
le ge ti ri yo ruz de mek tir. Gör dük le ri mi zi, ta nık ol duk la rı mı zı, ya -
şa dık la rı mı zı ve ba şı mız dan ge çen her şe yi bu zi hin sel ha ri ta la -
ra gö re yo rum la rız. Bu zi hin ha ri ta la rı do ğal ola rak o ki şi nin ve -
ya o top lu mun ya şa mı bo yun ca kar şı laş tı ğı sa yı sız me sa ja, zi -
hin sel şart lan ma la rı na, ön ka bul le ri ne, inanç la rı na, de ne yim le ri -
ne ve al gı sı na bağ lı ola rak olu şur. Do la yı sıy la fark lı ki şi ler ve
top lum lar, ay nı eş ya la rı, ay nı ol gu la rı, ay nı olay la rı, ay nı ki şi le -
ri baş ka baş ka şe kil ler de yo rum la ya bi lir ler. So nuç ola rak bu ra da
ge nel bir doğ ru dan söz et mek müm kün de ğil dir. 

Bu na gö re biz dün ya yı ol du ğu gi bi de ğil öğ ren me le ri mi zin,
ko şul lan ma la rı mı zın, ken di mi ze öz gü de ne yim le ri ni zin mer ce -
ğin den ba ka rak gö rü rüz. Bu gün Irak’ta ki kor kunç sa va şa ba tı
dev let le ri nin bir kıs mı, Ame ri ka lı la rın de mok ra si ge tir me ça ba -
sı der ken, pek çok baş ka ül ke ay nı sü re ci bir in san lık su çu ola -
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rak de ğer len di ri yor. Ay nı olay, fark lı göz lük ler ne de niy le fark lı
al gı la na bi li yor. As lın da ha ya tı mız da ki pek çok ko nu da bu nun
gi bi dir, olay lar ve sü reç ler bi zim bak tı ğı mız göz lü ğe gö re, bir bi -
ri ne ta ban ta ba na zıt bir şe kil de gö rü le bi li yor. 

Dün ya yı al gı la dı ğı mız zi hin ha ri ta la rı mız olan pa ra dig ma la -
rı mız doğ ru da ol sa, yan lış da ol sa dav ra nış ve tu tum la rı mı zın da
kay na ğı nı oluş tu ru yor. Bir di ğer de yiş le, dav ra nış la rı mız da, tu -
tum la rı mız da pa ra dig ma la rı mı zı re fe rans nok ta sı ala rak çev re -
miz le iliş ki ku ra rız.

Ki şi le rin ve top lum la rın dav ra nış la rın da, al gı la ma la rın da an -
lam lı ve ka lı cı, bü tün lük lü de ği şim ler ya rat mak is ti yor sak, bu
de ği şi mi, ko nu nun te me li ne inip o dav ra nış ve al gı la rı oluş tu ran
pa ra dig ma lar üze rin den baş lat ma mız ge rek mek te dir. Ak si hal de
pa ra dig ma de ği şik li ği ya pıl ma dan dav ra nış lar da ya pı lan, ya pıl -
ma ya ça lı şı lan de ği şik lik ler yü zey sel ve kı sa ömür lü ola cak tır.
Bir ki şi nin, bir top lu mun be lir li bir ko nu da ki dav ra nı şı, tu tu mu
ya da al gı sı bo zuk sa, ön ce bu bo zuk dav ra nış, al gı ya da tu tu mun
al tın da ya tan zi hin ha ri ta sı nı an la ma mız ge re kir. Bo zuk bir dav -
ra nış, al gı ve ya tu tu mu, al tın da ya tan, onu bes le yen zi hin ha ri ta -
sı na hiç mü da ha le et me den de ğiş tir me ye kal kış mak ka lı cı bir
so nuç ve re me ye cek tir.

Zi hin ha ri ta la rı mız ken di miz le ve dün yay la il gi li her tür lü al -
gı mı zı, dav ra nı şı mı zı, se çim le ri mi zi ve ka rar la rı mı zı şe kil len -
dir di ği için ya şam ka li te mi zi bi rin ci el den et ki ler ve bu an lam da
ya şam sal öne mi var dır. An cak ma ale sef Tür ki ye gi bi de mok ra -
si nin tam an la mıy la çağ daş, şef faf ve ço ğul cu bir şe kil de otur tu -
la ma dı ğı, med ya nın, top lu mun zi hin ha ri ta la rı nı kur gu la ma da
ola ğa nüs tü ve kont rol edil(e)me yen te kel ci bir gü cü ol du ğu ve
hu ku kun üs tün lü ğü nün ve si ya set me ka niz ma sın da he sap ve ri le -
bi lir li ğin tam an la mıy la te sis edi le me di ği ül ke ler de, doğ ru ol du -
ğu na inan dı ğı mız pek çok pa ra dig ma mız, ya şa mı ço ğu za man
ger çek çi bir şe kil de al gı la ta mı yor bi ze. Top lu mun zi hin ha ri ta la -
rın da ki sı kın tı lar ve yan lış lar, Tür ki ye gi bi de mok ra si yi tam ola -
rak ku ra ma mış ül ke ler de bi linç li ola rak iyi leş ti ril mi yor. Bu nun
so nu cun da da top lu mun ge ne li müt hiş ka yıp lar la do lu yıl lar ge -
çi rir ken ve ge le ce ği ni, ço cuk la rı nın ge le ce ği ni ipo tek al tı na al dı -
rır ken, bu bo zuk sis tem den ve bi linç siz in san la rın za fi yet le rin -
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den bes le nen kü çük bir azın lık zen gin le şi yor, güç le ni yor ve bu
oran da da cü ret kar ca hoy rat la şı yor. Top lu mun top ye kün kay bı
bu azın lı ğın ka zanç ha ne si ne iş li yor ve bu kı sır dön gü böy le ce
de rin le şe rek sü rüp gi di yor. Ta ki ka çı nıl maz ola rak bir gün, bir
yer de bu sü reç kı rıl ma nok ta sı na ge lin ce ye dek...

Bu kı rıl ma ba zen çok uzun sü re li bir bas kı ve stre sin so nun -
da ani bir pat la ma ve şid det le mey da na ge li yor; tıp kı 1789 Fran -
sız İh ti la li’nde ol du ğu gi bi. Çok uzun yıl lar ki li se, kral lık ve soy -
lu lar sı nı fı ta ra fın dan ezi len, sö mü rü len halk, bur ju va ve köy lü
sı nı fı ola rak bir le şe rek so nun da baş kal dı rır ve Fran sız top ra ğı na
ve de va mın da Av ru pa kül tü rü ne “eşit lik”, “öz gür lük” ve “kar -
deş lik” de ğer le ri ni ge ti rir. İn san la rın hür ve eşit doğ du ğu dü şün -
ce si ilk kez bu ta rih ten son ra ko nu şul ma ya baş la nır ba tı dün ya -
sın da. Ba zen de Türk İs tik lal Sa va şı son ra sın da ol du ğu gi bi; ta -
rih te eşi gö rül me miş za fer le rin ga li bi olan dün ya nın en güç lü
dev let le ri ni, ola ğa nüs tü fe da kâr lık lar son ra sın da Ana do lu’dan
ko van Türk Mil le ti’nin ye ni bir dev let, ye ni bir an la yış, ye ni bir
kül tür mey da na ge tir me si gi bi, Os man lı’nın güç lü kök le rin den,
yep ye ni ve çağ daş bir an la yış la kur gu lan mış, la ik, de mok ra tik,
sos yal bir hu kuk dev le ti olan Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ni do ğu rur ve
Türk top lu mu nu üm met an la yı şın dan kur ta ra rak, ulus ol ma bi -
lin ci ne ka vuş tu rur ve bi re yi yurt taş ko nu mu na yük sel tir.

Her iki du rum da da, top lu mun ye ni bir an la yı şa ka vu şa bil -
me si için öde di ği be del çok ama çok ağır dır. Kök lü zi hin ha ri ta -
sı de ği şim le ri an cak bu tür ağır trav ma lar son ra sın da ya pı la bi lir.
Top lu mun ta ma mı na hâ kim olan, es ki, köh ne, ka yıp lar la do lu
olan ve sa de ce kü çük bir azın lı ğa fay da sağ la yan an la yış, ço ğun -
lu ğun ka zan dı ğı, da ha çağ daş, da ha adil ve da ha iyi bir ye ni an -
la yı şa ye ri ni bı rak mak zo run da ka lır, ta bii ki be de li öden dik ten
son ra...

Ya şam ka çı nıl maz ola rak de ği şim ve dö nü şüm dür. Akıl lı ve
dü rüst in san lar ta ra fın dan yö ne ti len top lum lar bu de ği şim le ri
top lu mun ya ra rı na kur gu lar ve dev let, mil let, her kes ka za nır. Bu
tür kök lü zi hin ha ri ta sı de ği şim le ri el bet te ki ko lay sü reç ler de -
ğil dir. Ye ni bir an la yı şın top lum sal ola rak ka bul gör me si tek tek
bi rey ler de baş la yan de ği şi min top lu mu da pe şin den sü rük le ye -
cek se vi ye ye gel me si ile ger çek le şir. Bu da bir çok du rum da çok
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uzun za man alır. Bu gün dün ya nın en ge liş miş me de ni yet le rin -
den bi ri olan Av ru pa bi le, bu gün kü an la yı şı nın te me li ni oluş tu -
ran Fran sız İh ti la li’ne ka dar yüz yıl lar sü ren acı lar ve sı kın tı lar la
ve in san lı ğa ya kış ma yan ey lem ler le do lu bir sü reç ya şa mak zo -
run da ol muş tur. 

Zi hin ha ri ta sı de ği şi mi sü reç le ri doğ ru kul la nıl dı ğı tak tir de,
top lum ger çek an lam da bir çağ at lar. Es ki ve köh ne an la yış gi -
der, ye ni ve çağ daş an la yış ge lir. Eğer o top lum ger çek ten de
top lu mu se ven in san lar ta ra fın dan yö ne ti li yor sa ta bi... 

Bu ra da da ne ya zık ki en bü yük en gel hep sta tü ko dan ge lir.
Bu sa de ce biz de de ğil, top lum lar da ki zi hin ha ri ta sı de ği şim le ri -
nin do ğa sı ge re ği bü tün kül tür ler de aşa ğı yu ka rı bu şe kil de ya -
şa nır. Sta tü ko ve sta tü ko dan bes le nen ler, uzun yıl la rın bi ri ki mi
ile oluş muş ve ku ral la rı nı çok iyi bil dik le ri mev cut mev zi le ri ni
yi tir me mek için cid di ve sert bir di renç gös te rir ler her tür lü de -
ği şi me ve el le rin de ki bü tün gü cü bu nu en gel le mek, ge cik tir mek
için kul la nır lar. Top lum ka za nır mış, kay be der miş gi bi ko nu lar la
ne ya zık ki sis tem den bes le nen ler il gi len mez ler. Sta tü ko sa de ce
ken di po zis yo nu nun de vam lı lı ğı nı sağ la ma ya odak la nır. 

Ay dın ve so rum lu luk sa hi bi in san la rın bu lun du ğu yer de ki en
önem li ve bü yük so rum lu lu ğu, ko nu su ve ko nu mu ne olur sa ol -
sun doğ ru ola nı yap mış ve doğ ru ola nı söy le miş ol mak ta dır ben -
ce. Ba zen bu doğ ru olan la rın mik ta rı çe şit li se bep ler le top lum da
ye te ri ka dar fi kir ön der li ği ve yol gös te ri ci li ği ya pa ma ya bi lir ve
bu du rum da ne ka dar is ten se de, kö tü ye gi di şi de ğiş tir me ye yet -
me ye bi lir. O za man, şim di ol du ğu gi bi, doğ ru iş ler ya pan la ra sa -
hip çı ka rak on la rın ener ji si ni ve viz yo nu nu top lu ma rol mo del
ola rak sun mak ve on lar gi bi baş ka doğ ru iş ler ya pan la rın ve doğ -
ru dü şü nen le rin ye tiş me si ne ça lış mak ge re kir. Bir gün, ko nu su
çok da önem li de ğil as lın da, ye te ri ka dar doğ ru iş ler ya pan ve
doğ ru dü şü nen, doğ ru açı dan ba kan ol du ğun da bu den ge ken di
ken di ne ye ni den ku ru lur ve te le vo le ler, ma ga zin ler, saç ma sa pan
di zi ler, sa at ler ce sü ren fut bol soh bet le ri ve bun la rın ya rat tı ğı bi -
linç siz lik ten güç alan bö lü cü ve ir ti cai fa ali yet ler ve yol suz luk
çar kı ye ri ni da ha en te lek tü el, da ha çağ daş, da ha in sa na ya kı şan,
va ta na-mil le te da ha fay da lı ko nu la rın tar tı şıl dı ğı, da ha iyi ve ya -
ra tı cı fi kir le rin üre til di ği, da ha sağ lık lı bir ge le ce ği he def le yen
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ye ni bir sü re ce bı ra kır. Ba tı dün ya sı bu eşi ği çok tan geç ti ği için,
ki bu nok ta ya ula şa bil mek için öde dik le ri be del le ri göz ar dı et -
me yin, ken di top lum la rı için sü rek li iler le yen bir den ge de dir,
on lar ken di ba cak la rı na kur şun sık maz lar, sı ka maz lar, çün kü
top lu mun ço ğun lu ğu nu oluş tu ran doğ ru dü şü nen va tan daş la rı
bu na izin ver mez. 

Top lum la rın or tak bi lin cin de kök lü bir zi hin ha ri ta sı de ği şi -
mi ya ra ta bil mek için va ta nı na, mil le ti ne hiz met et me ar zu su nu
için de his se den, çağ daş bir viz yo na sa hip, so rum lu luk duy gu su
ge liş miş in san la rın sa yı sı nı ar tır ma mız ge re kir. Bu da an cak in -
san kay na ğı na ya tı rım yap mak la, eği tim le, ve bu tür ay dın in san -
la rı rol mo del ola rak genç le rin önü ne çı kar mak la olur. Her top -
lum ken di bek len ti le ri ve is tek le ri öl çü sün de bir sis tem ku rar.
Top lu mu eğit mez sek, ne ler is te ye bi le ce ği ni ve ken di ge le ce ği -
nin men fa at le ri ni ne re de zan ne de bi le ce ği ni yıl lar dır iz li yo ruz.
Ben ce hiç bi ri on la rın su çu de ğil. Ger çek suç lu; in san la rı na çağ -
daş bir eği tim ver me yen, on la ra te pe den ba kan, va tan daş la rı nın
ken di le ri ni ge liş tir me ka pı la rı nı ka pa tan, on la rı bi linç siz ve ca -
hil bir sü rü gi bi tut ma nın ül ke ye (da ha doğ ru su ken di sta tü ko la -
rı na) fay da lı ol du ğu nu dü şü nen, da ha da kö tü sü on la rı kamp la ra
bö le rek da ha ko lay ida re edi le bi le cek le ri ni dü şü nen gaf let, de la -
let hat ta hı ya net için de bi le ola bi len kö tü cül zih ni yet tir. 

1954 yı lın da Köy Ens ti tü le ri’nin De mok rat Par ti za ma nın da
ka pa tıl ma sı, 12 Mart 1971 ve 12 Ey lül 1980 dar be le ri bu ül ke de
ya pı lan 3 bü yük ay dın kı rı mı dır as lın da ve zi hin ha ri ta sı de ği şi -
mi fır sat la rı mı zın yok edil me si dir. 

Bu zih ni yet, ken di ben zer le ri dı şın da ki her ke si eze rek, kı ra -
rak, mağ dur ede rek 5 yıl ön ce si ne ka dar bü yük eko no mik ve
sos yal ka yıp lar la bir lik te ül ke yi şöy le böy le yö ne te bi li yor du.
Ama ara dan hiç bek len me dik bir şey çık tı. Hiç bek le me dik le ri
ve hiç ha zır ol ma dık la rı bir şey ol du ve yıl lar ca ül ke yi rüş vet le,
yol suz luk la, hır sız lık la yö net me yi ve ka mu ya ait olan kay nak la -
rı pay laş ma yı alış kan lık ha li ne ge tir miş ve ya bun lar la ye te ri ka -
dar mü ca de le ede me yen si ya si par ti ler, mil le tin or tak ira de si ile
2002 se çim le rin de si ya set sah ne si nin dı şı na itil di ler ve ye ni ve
de nen me miş bir par ti ola rak AKP ara dan sıy rıl dı, dev le tin ba şı -
na otur du. Son ra sı nı an lat ma ma ge rek yok. 
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Bi ze dü şen, inan cı mı zı as la yi tir me den, yu ka rı da da de di ğim
gi bi, doğ ru iş ya pan ve doğ ru dü şü nen in san la rın sa yı sı nı ar tır -
mak ol ma lı. Bu nu ba şar dı ğı mız tak dir de doğ ru dü şü nen in san -
lar, top lu mun fi kir ön der le ri ve rol mo del le ri ola rak di ğer le ri nin
de doğ ru dü şün me le ri ni sağ la ya cak ve top lu mu mu zun ge liş mek -
te olan çağ daş or tak bi lin ci ara la rın dan ken di ne ya kı şan li der ler
çı ka ra cak ve her şey çok da ha gü zel ola cak tır. Be nim in sa nı ma,
kül tü rü me, de ğer le ri me ve Türk Mil le ti’nin adı nı ATA TÜRK
ola rak ver di ği, ta ri hin gör dü ğü en mu az zam li de re bağ lı lı ğı na
gü ve nim tam dır. Mil let mut la ka ama mut la ka ken di si için en
doğ ru yo lu bu la cak tır. 

Ba zen bu de ği şim bü yük sa vaş lar ve acı la rın üze rin den olur.
İkin ci Dün ya Sa va şı son ra sın da ne re dey se bü tün dün ya ya sa vaş
açan Na zi le rin kont ro lün de ki Fa şist Al man ya, biraz doğuya
biraz da sa va şa Ame ri ka’nın da da hil ol ma sıy la ye ni lin ce, ge ri -
de taş üs tün de taş kal ma yan, pa ram par ça bir Al man ya ka lır. Ay -
nı sa vaş ta, ta rih te in san la ra kar şı kul la nı lan iki atom bom ba sı nı
da Hi ro şi ma ve Na ga za ki’de gö ğüs le yen Ja pon ya, diz le ri nin üs -
tü ne çök müş bir şe kil de çı kar o sa vaş tan. So nuç ta, bu iki kor -
kunç yı kım, Al man ve Ja pon halk la rı nı ken di iç le rin de ina nıl -
maz bir ça lış kan lık, bir bi ri ne bağ lı lık ve yı kıl mış ül ke le ri ni ye -
ni den ve da ha güç lü in şa et me le ri ko nu sun da müt hiş bir azim ve
fe da kâr lık la bir leş ti rir. Da ha 60 yıl ön ce bi rer sa vaş ma ki ne si
ola rak çık tık la rı yol da dün ya nın en bü yük yı kım la rı nı ya şa yan
bu mil let ler, zi hin ha ri ta la rı nı top ye kün de ğiş ti re rek, üs tün bir
mil li bir lik ve be ra ber lik duy gu su nun gü cüy le bir in san öm rün -
den da ha kı sa sü re de, dün ya nın en ge liş miş me de ni yet le ri ni ku -
rar lar. 

Zi hin ha ri ta sı de ği şim fırsatları ba zen de ül ke de ki ha ya tı de -
rin den sar san, hiç bek len me dik ağır ve bü yük bir trav ma nın so -
nu cun da ka çı nıl maz ola rak bir an da ger çek le şir; tıp kı 17 Ağus -
tos 1999 Göl cük Dep re mi’nde ol du ğu gi bi. On yıl la rın boş ver -
miş li ği, si ya si le rin akıl al maz ya lan la rı, hiç bir za man tu ta ma ya -
cak la rı söz ler ve ren, za ten öy le bir ni yet le ri nin de ol ma dı ğı apa -
çık or ta da olan si ya set ku ru mu nu ele ge çir miş olan bu zih ni ye -
tin if la sı nın da tas dik li bel ge siy di Göl cük Dep re mi. Çün kü dev -
let yö ne ti mi ni on yıl lar dır elin de tu tan ve ken di ben ze rlerin den
baş ka hiç kim se yi içe ri ye sok ma yan, her tür lü fe da kâr lı ğı gö ze
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alıp bir şe kil de gir me yi ba şa ran la ra da kök sök tü ren statükocu
zih ni yet, hem sü rek li ya lan lar söy le miş, dev le ti soy muş, mil le ti
ca hil ve yok sul bı rak mış, hem de mil let kor kunç bir acıy la yüz -
yü ze gel di ğin de, ne ya pa ca ğı nı bi le mez hal de o dep re min en ka -
zı al tın da kal mış tı. Baş ka tür lü sü nün ola bi le ce ği ni de bil me di ği
için her şe yi dev let ten bek le me yi bir alış kan lık ha li ne ge ti ren
mil let ise, o acı lı gün ler de eş siz sağ du yu su ile müt hiş bir da ya -
nış ma gös te re rek, o en ka zın al tın dan ken di azim, ira de ve ka rar -
lı lı ğıy la çık ma yı ba şar mış tı. 

Sı ra gel miş ti bu sü re cin de va mı nı ya rat ma ya. İş te tam bu
nok ta da, tam el bir li ği ve duy gu bir li ği ile ye ni bir Tür ki ye ya rat -
ma ça lış ma la rı baş la ya cak ken, bu kök lü de ği şim le men fa at le ri ni
yi ti re cek olan sta tü ko dev re ye gir di ve Tür ki ye bu fır sa tı göz gö -
re gö re elin den ka çır dı. Bel ki de son 30 yı lın en önem li de ği şim,
dö nü şüm ve ge li şim fır sa tı da böy le ce eli miz den uç tu git ti. Türk
Mil le ti na sıl en ka zın al tın dan hem ken di ni hem de dev le ti ni çı -
kar dıy sa, ül ke yi de çağ daş me de ni yet ler se vi ye si nin üze ri ne yi -
ne ay nı ka rar lı lık, ça lış kan lık ve bir bi ri ne bağ lı lık la çı ka ra cak tı.

Eğer ken di ken di ne baş la yan bu sü re cin de va mı en gel len me -
sey di...

Prof. Dr. Zu hal Bal taş’ın “De ği şim Yö ne ti min de İn san” baş -
lık lı kı sa ya zı sın da, 2001 Şu bat Kri zi için yaz dık la rı nı siz ler le
pay laş mak is ti yo rum. “2001 Şu bat kri zi” ve so nuç la rı için söy -
le dik le ri ni, ye ri ne “1999 Gölcük Dep re mi”ni ko ya rak dü şü nün,
en son da ge çen “ku rum sal ge le ce ği” de “top lum sal ge le cek”
ola rak oku yun;

Ge liş me yi ta nım la yan de ği şim dir. İler le me yi, de ği şim be lir -
ler. Bü yü me nin öl çü tü, bir ev re den bir üst ev re ye ge çiş tir,
ya ni de ği şim... Top lum sal kal kın ma ise, de ği şi min kit le ler -
ce be nim se ne rek ya şa mın kıv rım la rı na ek lem len me si dir.
De ği şim üs te lik acı ma sız dır; di re ne ni ba ğış la maz, dış lar.
De ği şim, gül dür gül dür akıp gi den bir ko ca ır mak sa, akın tı -
ya kar şı yüz mek ener ji yi tü ke tir. Ir ma ğın kı yı sı na bı ra kıl -
mak, su yun hız la, ço ğa la ço ğa la önün den akıp git ti ği ni sey -
ret mek acı la rın bü yü ğü dür; bi rey ler için de, top lum lar için
de. Hak edil me yen bir ya şa ma ra zı ol mak, “ya şa mı ıs ka la -
mak”tır. 
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2001 Şu bat kri zi, zi hin ler de is ter is te mez bu tür yan kı -
lan ma lar ya pı yor. Özel lik le bu coğ raf ya da, de ği şi me di renç
ya da de ği şi min bir yö ne ten azın lı ğın ca eri ti le rek ev cil leş ti -
ril me si nin sa yı sız ör ne ği var. Mat ba anın ka bu lün den tu tun
da, sa na yi dev ri mi, ay dın lan ma ça ğı ve da ha ni ce de ği şi mi
uzak tan iz le me nin ezik li ği ni yüz yıl lar dır ya şa yan bir top lu -
muz. Bi lim sel dü şün ce ve yön te mi dış la yan, bil giy le kav ga -
lı, bil di ğin den şaş ma yan, re ha vet için de bir top lum ol ma ya
in dir gen miş ol ma nın acı sı nı ya şı yo ruz. Tüm kriz le ri mi zin
kö ke nin de bu ger çe ğin yat tı ğı nı dü şü nü yo ruz. Son ya şa dı -
ğı mız kri zi de, zor lu ve san cı lı bir ye ni den ya pı lan ma dö -
ne mi nin baş lan gı cı ola rak gör mek is ti yo ruz. 

İş dün ya sı için de ar tık hiç bir şey es ki si gi bi ol ma ya cak
ve ol ma ma lı da. De ği şi min öne mi ni fark eden şir ket ler, ken -
di le ri ni ye ni eko no mi ye ve ye ni iş yap ma yön tem le ri ne ha -
zır lı yor lar. Ne var ki, bu sü re cin ger çek leş me si ko lay de ğil.
De ği şi min ge rek tir di ği ye ni yet kin lik le re ve ye ni rol le re ha -
zır ol mak ya da zi hin ha ri ta la rı nı de ği şim le bağ daş tır mak
ge re kir.

De ği şi me di re nen ler as lın da bin dik le ri da lı kes mek te ol -
duk la rı nı fark et mez ler. Ener ji le ri ni di re ne rek har ca mak ye -
ri ne, de ği şi min ge rek le ri yö nün de har ca ma nın ge le cek le ri
açı sın dan çok da ha akıl cı ol du ğu nu gör mek te zor la nır lar.
De ği şim pro je le ri nin ile ti şim ve eği tim bo yut la rı nın he de fi,
de ği şi min öz ne si olan in san kay na ğı nı geç mi şe sa rıl mak
ye ri ne ge le ce ğe asıl ma nın ki şi yi da ha ka zanç lı kıl dı ğı ger -
çe ğiy le bu luş tur mak tır. Bu yak la şı mın be nim sen me si, ge rek
bi rey sel, ge rek se ku rum sal ge le ce ğin ve ka li te nin gü ven ce -
si dir.

AKUT’a, şah sı ma ve bu ül ke ye hiz met et me ye ça lı şan sa yı -
sız he lal süt em miş va tan ev la dı na yıl lar dır öde ti len be del, bu -
gün top lum ola rak her şey den çok ih ti yaç duy du ğu muz zi hin ha -
ri ta sı de ği şi mi ni, da ha sağ lık lı, da ha gü ven li, da ha mü ref feh bir
ge le ce ğe ka vu şa bil me miz için, her şe yi de gö ze ala rak sür dür -
me ye ça lış ma mı zın ve bu nu ıs rar la ta lep et me mi zin be de li dir...

Bu de di ği mi, med ya mı zın bir ke si mi ta ra fın dan ne re dey se
haf ta lık ola rak ya ra tı lan ve işi bi tin ce he men tü ke ti len ve çö pe
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atı lıp ye ri ne ye ni ve da ha iyi bo ya lı sı nın çı kar tıl dı ğı içi boş, sah -
te kah ra man lar ya rat ma ol gu su ile bir lik te de ğer len di rin. Bü tün
de ğer le ri al tüst edi le rek abuk sa buk ya rış ma lar da, sah te, bo ya lı,
yoz bir dün ya nın için de ol ma ya cak ha yal le rin pe şin de koş tu ru -
lan genç le rin ba zı la rı nın bi le, bir kaç yıl son ra uyuş tu ru cu, şid det
ve fu huş ba ta ğın da ne hal le re düş tük le ri ni gö rü yor su nuz. 

Bu gün med ya mı zın ar tık ta ma men kay be dil miş bir ke si min -
de sos yo pat lar, şi zof ren ler ve ki şi lik bo zuk lu ğun dan muz da rip
ol du ğu gün gi bi aşi kâr olan tip ler ve her şe ye ha ka ret et me yi ve
sal dır ma yı ma ha ret sa yan lar, yı lı şık ağız la rıy la, bo zuk Türk çe le -
riy le, kü çük dağ la rı ben ya rat tım ta vır la rıy la ve has ta lık lı dü şün -
ce le riy le kö şe ya zı yor, te le viz yon prog ram la rı ya pı yor, te le viz -
yon la ra çı ka rı lı yor ve uz man mış gi bi her ko nu da ah kam ke si yor -
lar. En gel li va tan daş la rı mız te le viz yon la ra eğ len ce mal ze me si
ola rak çı ka rı lı yor. Hal kı uyut mak hat ta uyuş tur mak ve bu edil -
gen ko nu ma iyi ce alış tır mak için, ya so nu gel mez di zi ler le ve
da nı şık lı ol du ğu gün gi bi aşi kâr olan sah te ve iki yüz lü tar tış ma
ve kav ga lar la ya da sa bah tan ak şa ma ka dar gö bek ata rak ka ba ve
in san la rı kü çük dü şü ren bir eğ len ce an la yı şı üze ri ne ku ru lu bir
te le viz yon cu luk ile bü tün gün dol du ru lu yor ve in san lar bu re zil
prog ram la rı iz le me ye mah kûm edi li yor. 

Bü tün bun lar olur ken san ki bu ko nu lar baş ka sı nın so rum lu -
lu ğun day mış gi bi dav ra nan RTÜK yö ne ti ci le ri ise, ka nun lar la
ken di le ri ne ve ri len yet ki le ri de ği şik bir şe kil de yo rum la ya rak,
gü cü nü AKUT’a kar şı kul la nı yor ve Ba kan lar Ku ru lu ka ra rı ile
ve ka mu vic da nın da, ka mu ya ra rı na ça lış ma la rı bel ge le nen ve
her fır sat ta tak dir edi len AKUT’un ba ğış top la mak için Türk te -
le viz yon la rın da ka mu spo tu nu ya yın la ma sı na izin ver mi yor. 

Şu ve ya bu şe kil de gü cü eli ne ge çi ren ler, bir sü re son ra mut -
la ka kay be de cek le ri ni bil dik le ri o gü cü, müm kün ol du ğun ca
uzun sü re el de tut ma nın ve im kân la rı ken di ne ve yan daş la rı na
çe vir me nin en ko lay yo lu nun sis te min de va mı ol du ğu nu bi li yor
ve sta tü ko nun de ğiş me me si için el le rin den ge len her şe yi ya pı -
yor lar. Çün kü bu an la yış, Türk Mil le ti’ni te le vo le, pops tar, ge lin
- kay na na ya rış ma la rı ile il gi le nen, şar kı cı, tür kü cü, futbolcudan
baş ka kim sey le ki şi sel bir öz deş lik ku ra ma yan ve rol mo del ola -
rak al gı la ya ma yan, fut bo lu bir spor cu ola rak de ğil ama ta raf tar
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ola rak ha ya tı nın mer ke zi ne ko yan, var lı ğı na bir an lam ka ta bil -
mek için ya pay bir alt kim lik gru bu na ih ti yaç du yan, ken di ba şı -
na pa sif, ür kek ve çe kin gen ama alt kim lik gru bu için de olun ca
ra hat lık la şid de te baş vu ra bi len ve kı rıp dö ke bi len, yö net me si ve
kış kırt ma sı ko lay ve en önem li si; bir lik te ha re ket et me si ha lin de
or ta ya ko ya bi le ce ği gü cün far kın da ol ma yan, da ğı nık ve
sindirmesi ko lay bir top lum ola rak kal ma mı zı is ti yor. 

Bun la rın hep si ni red de den ve ken di ba şı na bir an lam ifa de
ede bi len ne var sa önü nü al mak zo run da olan, mev cut sta tü ko nun
de va mın da men fa ati olan lar, ne ya zık ki sa de ce şah sı ma,
AKUT’a ve ya ül ke si ve in sa nı için mü ca de le eden yurt se ver in -
san la rı mı za de ğil, bü tün Türk Mil le ti’ne bü yük za rar ve ri yor lar
ve ya ve ril me si ne se yir ci ka lı yor lar. 18.000’e ya kın can ve on
mil yar lar ca do lar pa ra kay be de rek al dı ğı mız ulu sal ta ri hi mi zin
en pa ha lı ders le rin den bi ri ni ve ya ka la dı ğı mız eş siz bir de ği şim-
dö nü şüm fır sa tı da ne yazık ki el bir li ğiy le çö ker til di. Bu gün her
şey den da ha faz la ih ti yaç duy du ğu muz, he pi mi zin or tak ge le ce -
ği ni teh dit eden teh li ke le re kar şı mil li bir lik ve be ra ber lik duy -
gu su nu ve bir lik te ha re ket et me ka bi li ye ti ni ye ni den sağ la ya bil -
mek için kıv ra nan ül ke nin ay dın ve so rum lu luk sa hi bi in san la rı,
da ha 7-8 yıl ön ce ya ka la dı ğı mız bu eş siz fır sa tın göz gö re gö re
el le ri miz den, avuç la rı mız dan akıp git ti ği nin ne ka dar far kın da -
lar bi le mi yo rum. 

O gün ler de ya yın la nan ka ri ka tür ler den bi ri ben ce bu du ru mu
çok gü zel ifa de et miş, gül dü rür ken dü şün dür müş tü... (Ek: 66) 

Tür ki ye’nin son de re ce yük sek po tan si ye le sa hip mi zah dün -
ya sı o gün ler de ha ri ka ör nek ler ver miş ti. Bir bi rin den an lam lı ve
vu ru cu ka ri ka tür ler le ka ri ka tür cü le ri miz ay dın so rum lu luk la rı nı
ben ce ye ri ne ge ti re bil miş ler di. Oğuz Aral’ın öğrencileri bu
toplumsal kırılmada mesleklerinin hakkını verdiler... (Ek: 67)

Top lum lar ço ğu za man, ya şam la rın da ve alış kan lık la rın da
bü yük bir zi hin sel dev rim ya ra tan bu tür zi hin ha ri ta sı de ği şim -
le ri ni, ya on yıl lar sü ren ağır stres, bas kı ve bi ri ki min tıp kı bir fay
hat tın da, on yıl lar hat ta yüz yıl lar bo yun ca bi ri ken mu az zam
ener ji si nin ani den kı rı la rak bü yük bir iv me ve yı kı cı bir güç le
açı ğa çık ma sı gi bi, tıp kı Fran sız ih ti la lin de ol du ğu gi bi o bi ri ki -
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min so nun da sü rat li ve şid det li bir şe kil de ya şa ya rak or ta ya ko -
yar lar ve yep ye ni ve da ha sağ lık lı bir den ge ve dü zen le ye ni bir
ha yat ku rar lar. Ba zen de bi zim 17 Ağus tos 1999 dep re min de ol -
du ğu gi bi sa de ce 45 sa ni ye içe ri sin de her ke sin ha ya tı nı al tüst
eden mu az zam bir trav ma nın so nun da bir an da bu zi hin ha ri ta sı
de ği şi mi fır sa tı nı ya ka la ya bi lir ler. 

İş te bü tün acı la rı ve ka yıp la rı bir ya na; 17 Ağus tos 1999 Göl -
cük Dep re mi’nin hiç kim se nin he sap la ya ma dı ğı ve bek le me di ği
ama de va mın da ge ti re bi le ce ği ola ğa nüs tü hız lı de ği şim gü cü
kar şı sın da, sta tü ko dan bes le nen ler ve sta tü ko nun de va mın da
men fa ati olan lar kı sa sü re de, ken di çı kar la rı nın na sıl bir teh li -
key le kar şı kar şı ya ka la bi le ce ği ni an la ma la rı ile bir lik te der hal
en sert ön lem le ri ala rak ken di do ğal akı şı ile baş la mış olan bu
muh te şem de ği şim-dö nü şüm sü re ci ni, son de re ce iyi ha zır lan -
mış yı kı cı bir top lum mü hen dis li ği pro je si ile bir-iki yıl gi bi kı -
sa cık bir sü re de yok et ti ler. Bu bö lü mün de va mın da siz ler le pay -
la şa ca ğım, o gün ler de ak lı ba şın da her ke sin di le ge tir di ği duy gu,
dü şün ce ve te men ni ler den ar tık bu gün kim se nin bah set me me si,
hat ta ha tır la ma ma sı çok acı dır ve ben ce dü şün dü rü cü dür de...

Bu ha re ke tin bi zim gi bi do ğal ön cü le ri ne bin tür lü if ti ra lar
atı lır ken, yap tık la rı iyi şey ler de ar tık gör mez den ge lin me ye baş -
la mış tı. O yıl lar da bu nun ne den ol du ğu nu, ni ye bi ze ar tık böy le
dav ra nıl dı ğı nı an la ya ma mış, da ha 6 ay, 1 yıl ön ce sin de bi le bi zi
ye re gö ğe sığ dı ra ma yan lar ne den bi ze bu ka dar hoy rat ça vu ru -
yor du bir an lam ve re me miş ve çok ama çok üzül müş tük. Kur tar -
dı ğı mız in san la rı, ül ke miz için, in sa nı mız için yap tı ğı mız on ca
gü zel şe yi ar tık hiç yaz ma ma ya baş la dı lar. AKUT ar tık ne re dey -
se sa de ce ye rel ba sın da yer alır ol muş tu. Ba zen ba zı ye rel mu ha -
bir ler bi zim le ara ma kur tar ma gö re vi ne çı kar ve ya yap tı ğı mız
fe da kâr lık la rı ken di göz le riy le gö rür, et ki le nir, duy gu la nır ve bi -
zim le il gi li bir ya zı ha zır lar dı ama mer kez de ki ya zı iş le ri ço ğu
za man dur du rur du bu ha ber le rin gi ri şi ni. Biz ar tık ken di ül ke -
miz de gö rün mez ol muş tuk. 

Ye ni bir se çim sü re ci ni bi tir di ği miz 2007’nin yaz ay la rın da,
İl han Sel çuk; “Bu med yay la de mok ra si olur mu” di ye pat la dı so -
nun da. 14 Ni san 2007 ta ri hin de An ka ra’da, bü yük Cum hu ri yet
mi ting le ri nin bi rin ci si ne ka tı lan mil yo nun üze rin de yurt se ver, o
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gün te le viz yon lar da ve er te si gün de ga ze te ler de ya şa dık la rı ola -
ğa nüs tü coş ku nun hak et ti ği gi bi yan sı tıl ma dı ğı nı gö rün ce med -
ya yı sor gu la ma ya baş la dı. Ül ke si için bir şey ler yap mak için çır -
pı nan pek çok ki şi fark et ti med ya da gö rün mez ol ma nın ne de -
mek ol du ğu nu; oy sa biz tam 6 yıl dır bir kı sım med ya ta ra fın dan
gö rün me ziz ken di ül ke miz de; ne di ye yim, be nim dün ya ma hoş
gel di niz...

Top lu mun ço ğun lu ğu nu oluş tu ran ke si mi ise; renk li, bo ya lı,
sah te ha yat lar va at edi le rek, ma ga zi nin, te le vo le le rin, so nu gel -
mez fut bol soh bet le ri nin, ucuz ve kö tü di zi le rin ve sa bah la ra ka -
dar sü ren el ler ha va ya mu hab be tiy le yoz bir eğ len ce an la yı şı nın
içi ne çe kil di. Bu ko nu da za ten 1990’lar dan ge len bir alış kan lık
ol du ğu için de ne ya zık ki top lu mun ço ğun lu ğu nu oluş tu ran ke -
sim ken di ni kur ta ra ma dı bu bom bar dı man dan.

Türk Mil le ti, son on yıl la rın en bü yük de ği şim-dö nü şüm fır -
sa tı nı avuç la rı nın ara sın dan göz gö re gö re ka çır mış ol du.

Ger çek te o gün ler de, Kur tu luş Sa va şı’mız dan bu ya na, bir de
1974 Kıb rıs Ba rış Ha re kâ tı’nda bü tün kü re sel güç le re baş kal dı -
ra rak, Türk Mil le ti’nin ken di yo lu nu çiz me si ve bu nu bü tün dün -
ya ya ka bul et tir me sin den son ra ki en bü yük mil li bir lik ve be ra -
ber lik fır sa tı ya ka lan mış tı. 

1980 ön ce sin de sağ ve sol di ye kamp la ra bölünen genç ler,
ken di kar deş le ri ne si lah sı kar ha le ge ti ril di ler. Ar ka sın dan da
Tür ki ye’nin en bü yük ay dın kı rım la rın dan bi ri nin ya şan dı ğı 12
Ey lül 1980 dar be si gel di. Bu ül ke nin za ten zor ye ti şen ay dın ev -
lat la rı nı öy le bir ez di ler ki, ta kip eden yıl lar da ana lar ba ba lar ço -
cuk la rı nı oku la yol lar ken; “aman ço cu ğum si ya set le il gi len me, o
tür top lan tı la ra ka tıl ma, bu tür in san lar la ko nuş ma, uzak dur öy -
le şey ler den” di ye öğüt ler ver di. Ya ni ül ke nin so run la rıy la, acı -
la rı, sı kın tı la rı olan in san la rı mı zın so run la rıy la il gi len me mek,
gör mez den gel mek öğ re til di bi ze. Biz den ön ce ki ku şak lar ül ke
so run la rıy la il gi len me nin be de li ni bir bir le ri ne kır dı rı la rak, hat ta
da ha da kö tü sü iş ken ce oda la rın da ezi le rek öde yin ce, on dan son -
ra yıl lar sü ren bir sin miş lik, edil gen lik ve kor ku hü küm sür dü
ara mız da. Ül ke yi ken di le ri ne ve ri len ko mut lar la yö ne ten bi ri le -
ri var dı za ten, biz den is te nen se dü şün me mek, il gi len me mek, öğ -

❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏438



ren me mek, gör me mek, so rum lu luk his set me mek ve bil me mek -
ti. Kar şı lı ğın da ise ba zı la rı mız, de ve yi ha mu duy la gö tü ren le rin
ar tık la rın dan bes len di, ba zı la rı mız ya pay bir eğ len ce dün ya sın -
da bey ni ni, ak lı nı, duy gu la rı nı uyuş tur du. Bu nu red de dip doğ ru -
la rı söy le me ye ve yap ma ya ça lı şan lar sa her tür lü zor luk la, if ti -
ray la, ko vuş tur may la, sür gün le, ezi yet le, eko no mik ola rak sı kış -
tı rıl may la ve da ha pek çok şey le kar şı laş tı. Hat ta en gö zü pek ve
en ka rar lı la rı hun har ca kat le dil di. Öy le ki bu 15 ka dar yi ğit ay -
dı nı mı zın sus tu rul ma sı, Tür ki ye’nin en te lek tü el ka pa si te si ni en
az 10 yıl ge ri ye gö tür dü ve mey dan ya ban cı la rın men fa at le ri nin
bu ra da ki ta şe ron la rı na kal dı. Ya zık ki ne ya zık... 

İler le yen yıl lar da bir de renk li te le viz yon lar ve bir çok TV ka -
na lı nın da açıl ma sıy la, bu se fer genç le rin ener ji si ni çe ke bi le cek
sah te ve bo ya lı ha yat lar su nul du ön le ri ne. Bu sü reç te si ya set
sah ne sin de ola ğa nüs tü yol suz luk lar, ah lak sız lık lar bir bi ri ar dı na
hem de hiç utan ma dan, hiç sı kıl ma dan, mil le tin gö zü nün içi ne
ba ka ba ka ya pıl dı. Ha ya li ih ra cat la baş la dı, ban ka hor tum cu lu -
ğuy la de vam et ti, dev le tin kay nak la rı, ka mu ya ait olan ara zi ler
bir o si ya si par ti nin yan daş la rı na, bir bu si ya si par ti nin yan daş -
la rı na peş keş çe kil di. Ba zen o ka dar abart tı lar ki bu ta lan ve soy -
gun dü ze ni ni, bi zim ki gi bi bü yük za fi yet le ri olan bir hu kuk dü -
ze nin de bi le en yük sek ma kam lar da ki ki şi ler da hi yü ce di van la -
ra çı ka rıl dı lar, ama suç la rı sa bit ol du ğu hal de ço ğu ya za man aşı -
mı gi bi ne idü ğü be lir siz bir ge rek çey le, ya da saç ma sa pan af -
lar la be ra at et ti ler. Bir bak la va ça lan ço cu ğun ha pi se atıl dı ğı ül -
ke de, dev le ti mil yon lar ca do lar za ra ra so kan lar el le ri ni kol la rı nı
sal la ya sal la ya ara mız da do laş ma ya de vam et ti ler. 

Bu sü reç te med ya mı zın bir ke si mi ne re dey se 24 sa at yap tı ğı
se vi ye siz ya yın lar la, en bü yük eğ len ce si ve ya şam dan al dı ğı
key fi gö bek at mak olan ve baş ka la rı nın özel ha ya tı nı ve travmalı
ilişkilerini iz le mek ten ga rip bir haz du yan bir kit le ya rat tı ül ke -
de ve ma ga zin dün ya sı di ye top la sa nız 500 ki şi nin bi le ol ma dı -
ğı sah te, bo ya lı, top lu mu mu zun de ğer le ri ne ta ban ta ba na zıt bir
an la yı şı gö zü mü zün içi ne so ka rak kül tür an la yı şı mı zı yer le bir
et ti ler. Şe hit ce na ze le ri nin bi le ga ze te say fa la rın da zor yer bul -
du ğu bu sü reç te, med ya mı zın bu iş le re ba kan ke si mi bil mem
han gi man ke nin han gi fut bol cuy la gez di ği, bil mem ki min kim le
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na sıl kav ga et ti ği, ki min ki me ne ha ka ret et ti ği, kim son sev gi li -
si ne son mo del ara ba al mış, ki min se lü li ti da ha çok muş gi bi re -
zil bir an la yı şı en baş kö şe ler den du yu ra rak top lu mu mu zun zih -
ni ne ka zı ma ya ça lış tı. Ne ya zık ki önem li öl çü de de ba şa rı lı ol -
du. Dü şün me me nin, gör me me nin, bil me me nin tek yo lu saç ma
sa pan şey ler le bey ni mi zi dol dur mak ve ucu nu ka çı ra na ka dar
eğ len mek ti, ço ğu muz da bu nu yap tık, çün kü bu en ko la yıy dı ve
sta tü ko ta ra fın dan en çok ser best bı ra kı la nıy dı. So nuç ta bi ze de,
bir bi ri nin so run la rıy la il gi len me yen, ben cil, ken di in sa nı na, ken -
di kül tü rü ne ya ban cı laş mış, de ğer le ri ni yi tir miş bir top lum ha li -
ne dö nüş me nin ya nı sı ra, bir de mil yar lar ca do lar lık borç la bir -
lik te ka ra ka ra ge le ce ği mi zi dü şün mek kal dı. 

Ta ki Gölcük Dep re mi’ne ka dar bu plan as lın da faz la da so -
run la kar şı laş ma dan yü rü dü. İş te bü tün bu sü reç içe ri sin de hiç
bek len me dik bir şey ol du. 17 Ağus tos 1999 ta ri hin de, yüz yı lın
en bü yük do ğal afet le rin den bi ri ya şan dı. Dep re mi ta kip eden
da ha ilk sa at ler de, fe da kâr ve yü ce gö nül lü Türk in sa nı, da ha
dev le tin ken di si bi le ne ol du ğu nu an la ya ma mış ken, ül ke nin dört
bir ya nın dan dep rem ze de le re yar dı ma koş tu. Her ke sin sev dik le -
ri ne ulaş mak için yol la rı dol dur du ğu ilk sa at ler de ve gün ler de,
ola yın bo yu tu nun far kın da olan genç ler ken di ini si ya tif le riy le
ken di ken di le ri ne or ga ni ze ol du lar ve on bin ler ce ara cın dol dur -
du ğu yol la rı açık tut ma yı ina nıl maz bir şe kil de ba şar dı lar.
AKUT ekip le ri de, kur tar ma ve yar dım ça lış ma la rı na gi den ler
de bu sa ye de böl ge ye va kit kay bet me den ula şa bil di. Da ha ön ce
böy le bir şey ya şa ma mış olan genç ler sağ du yu la rıy la, dep rem
böl ge si ne sa de ce ara ma kur tar ma ko nu sun da ça lı şa bi le cek le ri ve
yar dım mal ze me si gö tü ren araç la rı ge çi ren son de re ce et ki li bir
sis tem kur du lar. O anın acı sı ile duy gu sal ha re ket le rin hep si ni
de, o şart lar al tın da en uy gun şe kil de, ba zen zor da kul la na rak
dur dur du lar, ama o sü re cin en ha ya ti ko nu su olan tra fi ği hep
açık tut ma yı ba şar dı lar. Her kes acı lıy dı, her ke sin içi kan ağ lı -
yor du, her kes kor ku yor du ama an cak bir lik te ha re ket edi lir se bu
acı da ha ko lay at la tı lır dı. Bu ger çe ği ak lı ba şın da her kes fark et -
ti ve o gün ler de Türk Mil le ti tıp kı es ki den ol du ğu gi bi tek bir yü -
rek, tek bir ses, tek bir yum ruk ol du. Bir lik te ça lış tı, bir lik te ağ -
la dı, bir lik te ya ra la rı nı sar dı...
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Ar ka sın dan da sem bo lik ola rak ba şı nı AKUT’un çek ti ği ina -
nıl maz bir gö nül lü ha re ka tı baş la dı Tür ki ye’de. Ül ke nin dört bir
ya nın dan ge len ve dep rem böl ge sin de haf ta lar ca hat ta ay lar ca
isim siz bi rer ne fer ola rak ça lı şan ev ka dın la rı, öğ ren ci ler, ma -
den ci ler, me mur lar, iş çi ler, mo tor cu lar, off-ro ad’cu lar ve el bet te
ki her da ra düş tü ğü müz de en bü yük gü ven ce miz olan Meh met -
çik, her yaş ve mes lek gru bun dan, her ge lir gru bun dan sa yı sız
in san tıp kı Ça nak ka le Sa va şı’nda, Kur tu luş Sa va şı’nda ol du ğu
gi bi, bir bi ri ne en üst dü zey de bağ lı bir ulus gi bi ça lış tı lar. Böl -
ge ye ge le me yen ler, ya şa dık la rı yer de dep rem ze de ler için bü tün
çev re le ri ni kul la nıp ton lar ca yar dım mal ze me si top la dı lar, il ko -
kul öğ ren ci le ri bi le cep harç lık la rı nı dep rem ze le re yol la dı, için -
de vic dan olan her ke sin yü re ği ay lar ca dep rem ze de ler için çarp -
tı. Dev le tiy le, as ke riy le, va tan da şıy la bü tün Türk Mil le ti bir lik
ol du ve acı, kor ku ve ça re siz lik için de ki yurt taş la rı na bir neb ze
ol sun yar dım ede bil mek için ça lış tı, ça ba la dı, uğ raş tı, di din di. 

Bu sü reç te ör güt lü ol ma sı ve yap tı ğı her şe yi plan lı, ku ral lı ve
ta kım di sip li ni için de yap ma sı se be biy le AKUT, Türk Mil le -
ti’nin bu gö nül lü ça ba la rı nın sem bo lik li der li ği ni üst len di ve
dep rem ze de le re yar dım ça lış ma la rı her yer de AKUT adıy la anı -
lır ol du. O gün ler de her kes AKUT’luy du, ge len yar dım mal ze -
me le ri bi le AKUT’a di ye yol lan dı. Yar dım mal ze me si ta şı yan
kam yon lar, tır lar ön le rin de AKUT ya za rak gir di böl ge ye. Yol la -
rı tu tan genç ler önün de AKUT ya zan si vil araç la ra ge çiş ver di -
ler sa de ce, ge mi ler le ge len mal ze me le ri bi le li man dan biz kar şı -
la dık. Göl cük’te gün ler ce uy ku suz, din len me den, bo ğa zı mız dan
doğ ru dü rüst bir şey geç me den ken di mi zi par ça lar ca sı na ça lış -
tık tan son ra De ğir men de re’de ki AKUT kam pı na var dı ğım da
göz le ri me ina na ma dım. AKUT’un yi ğit gö nül lü le ri ha yat la rın da
ilk kez kar şı laş tık la rı bu öl çek te bir trav ma nın so rum lu lu ğu nu
gen ce cik yü rek le riy le o ka dar iyi omuz la mış lar dı ki, her ge ce
800 ila 1000 ki şi nin kal dı ğı, ye mek ye di ği, her yar dım mal ze me -
si nin ay rı ay rı de po lan dı ğı, yol la rın şe rit ler ha lin de ay rıl dı ğı,
araç gi riş çı kış la rı nın kont rol lü ya pıl dı ğı, her ge le ne uy gun bir iş
ve ril di ği, her gün mo tor cu la rın ve off-ro ad’cu la rın çev re köy le -
re yol la nıp ih ti yaç tes pit le ri nin tek tek ya pıl dı ğı ve er te si gün de
bu ih ti yaç la rın gö tü rül dü ğü ina nıl maz bir sis tem ku rul muş tu De -
ğir men de re’de. O gün AKUT’lu ol du ğum için duy du ğum gu ru -
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ru si ze an la ta mam. Be nim ar ka daş la rım, can la rım, bir lik te bin
tür lü be la ya gi rip çık tı ğım kar deş le rim; yüz yı lın en bü yük afet -
le rin den bi ri nin ya şan dı ğı bu top rak lar da, sa de ce sağ du yu la rı,
ça lış kan lık la rı ve fe da kâr lık la rıy la en iyi ha zır lan mış pro fes yo -
nel le re taş çı kar ta cak ka dar iyi bir sis tem kur muş lar dı. Bir leş miş
Mil let ler’in o sü reç te kam pı mı zı zi ya ret eden yet ki li le ri bi le,
ağız la rı bir ka rış açık sey ret ti ler yap tık la rı mı zı. 

Türk in sa nı bek len me dik bir za man da da ra düş müş ve tıp kı
es ki den ol du ğu gi bi düş tü ğü dar dan bir bi ri ne omuz ve re rek şah -
la na rak çık mış tı. 

Ve o gün ler de ga ze te ler hep; “Ar tık Tür ki ye es ki si gi bi ol ma -
ya cak”, “Dep re min kül le rin den ye ni bir Tür ki ye do ğa cak” tü -
rün den baş lık lar at ma ya, ya zı lar ya yın la ma ya baş la dı. Hak sız da
de ğil ler di; Tür ki ye, uzun bir sü re dir unut tu ğu bir lik ve be ra ber -
lik ru hu nu en ka zın ara sın dan sö ke rek çı kar mış tı. Bun dan son ra
her şey bir baş ka ola cak tı, eğer bi ri le ri bu yük se li şi plan lı ve bi -
linç li bir şe kil de dur dur ma say dı...

Ki ta bı mın bu bö lü mün de siz le re, o gün ler de de ği şik ga ze te -
ler de ve de ği şik ki şi ler ta ra fın dan, Göl cük Dep re mi’nden son ra
ya şa na ca ğı ümit edi len, di le ge ti ri len an la yış, yak la şım, ba kış
açı sı, kı sa ca sı zi hin ha ri ta sı de ği şi mi hak kın da ki ya zı la rı yo rum -
suz ola rak sun mak is ti yo rum. Fark lı si ya si an la yış ta olan ki şi le -
rin ya zı la rı nı özel lik le bi ra ra ya ge tir me ye ça lış tı ğı mı ek le mek
is te rim. O gün ler de için de yurt ve in san sev gi si olan her kes ama
her kes, si ya si gö rü şü ne olur sa ol sun ay nı ar zu yu, ay nı inan cı,
ay nı bek len ti yi di le ge tir miş ti; Dep re min kül le rin den ye ni ve
çağ daş bir Tür ki ye ya rat mak...

Er tuğ rul Öz kök, dep rem den sa de ce 3 gün son ra 20 Ağus tos
1999 ta ri hin de Hür ri yet ga ze te sinde “Tek ki şi lik kon voy lar”
baş lık lı ya zı sın da şun la rı söy lü yor du; (Ek: 68)

Son 48 sa at ten bu ya na Tür ki ye’nin her ma hal le sin de tek
ki şi lik, iki ki şi lik, üç beş ki şi lik kon voy lar ku ru lu yor. ‘Si vil
top lum’ kav ra mı nı sa de ce si ya set yap ma ya in dir ge miş bir
top lum, şim di ger çek si vil ör güt len me si ne baş lı yor. Dep -
rem; ben cil lik ve vur dum duy maz lık du var la rı mı zı da yı kı -
yor. Tür ki ye 8.4 şid de tin de bir yar dım az miy le yo la çı kı yor.
‘Gö rev ba şı na yurt taş lar’ hay kı rış la rı bü tün ma hal le le ri do -
la şı yor, si vil top lum ken di se fer ber li ği ni ken di ilan edi yor.
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Bu nun için ne ba kan lar ku ru lu ka ra rı, ne ka nun, ne ka rar -
na me ge rek li. Yurt taş, ken di ka rar na me si ni ken di çı kar mış,
tek ki şi lik, beş ki şi lik, on ki şi lik kon voy lar ha lin de yo la ko -
yul muş bi le...

......

Her ke sin ru hun da bir ‘AKUT ate şi’. Her kes gö nül lü bir
‘AKUT’çu’-Üni for ma sız bir kır mı zı üni for ma lı lar or du su gi -
de rek bü yü yor. Tür ki ye’nin fe la ket me lek le ri her ge çen gün
sem bol ha li ne ge li yor. Ül ke, uzun za man dan be ri unut tu ğu
‘ce ma at ru hu nu’ ye ni den ka za nı yor. Bö lün müş ruh lar, ye ni -
den bir le şi yor. Üç beş par ça ya bö lün müş va tan, ye ni den
üni ter ru ha bü rü nü yor. Tür ki ye’nin ger çek si vil top lu mu, bu
dep re min en ka zı nın için den do ğa cak. Si vil top lum kav ra -
mı nı si ya se tin la ğım la rın da iğ diş eden zih ni yet, bu en ka zın
al tın da ka la cak. Bu kül ler den ye ni bir top lum do ğa cak. 

......

Mil li yet çi lik sa de ce bay rak dal ga lan dır mak la ol mu yor.
Va tan se ver lik sa de ce as ker lik yap mak la bit mi yor. Yurt taş lık
beş yıl da bir oy kul lan mak tan iba ret de ğil. Sa de ce dev le tin
eli ya ra la rı sar ma ya yet mi yor. 

......

Şim di Tür ki ye’nin bü tün ma hal le le rin den tek ki şi lik kon -
voy lar yo la çı kı yor. Bu kon voy la rın gü zer ga hı sa de ce dep -
rem böl ge si de ğil. On lar, ger çek an lam da bir mil let ol ma -
ya, ger çek an lam da bir de mok ra si kur ma ya doğ ru yol alı -
yor lar. Her bi ri ‘AKUT’çu’ ha li ne ge len genç ler, bir top lu mu
top lum ya pan en bü yük de ğe rin, da ya nış ma, yar dım laş ma
ol du ğu nu gös te ri yor lar. 

Evet bu mu az zam en ka zın al tın dan ye ni bir Tür ki ye do -
ğu yor.

Er tuğ rul Öz kök, 2 Ey lül 1999 ta rih li Hür ri yet ga ze te sinde ki
ya zı sın da, bu kez top lu mu cid di şe kil de ra hat sız eden bir af ya -
sa sı ile il gi li du rum de ğer len dir me si ya par ken şu sap ta ma la rı da
ek li yor;

An cak İz mit Dep re mi şim di Türk si ya se tin de ye ni bir mi lat
ya rat ma ya ha zır la nı yor. Şim di ye ka dar bü yük me se le ler de
göz ler or du ya çev ri lir ve onun so ru nu çöz me si bek le nir di.
İlk de fa ola ya halk el koy du. Ses siz ço ğun luk, ilk de fa ses li
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bir ey le me geç ti. Bu, dep rem kül le rin den Züm rü dü an ka
mi sa li si vil ka mu oyu nun do ğu şu nun ikin ci işa re ti dir. O ne -
den le ar tık hiç bir si ya si güç bu se se il gi siz ka la maz. Dün
AKUT miğ fe ri ni ba şı na tak mak zo run da ka lan “dev let” ar -
tık bu ye ni gü cü he sa ba kat mak zo run da.

Er tuğ rul Öz kök, dep rem le bir lik te ses siz se da sız or ta ya çı kan
ve bü yük so rum lu luk üst le nen si vil ini si ya ti fi ve ka pa si te si ni ilk
gün den iti ba ren çok iyi oku muş ve ya zı la rın da da bu na yer ver -
miş ti. 30 Ka sım 1999 ta ri hin de ki Hür ri yet ga ze te sinde ki ya zı -
sın da ise, “Si vil Rö ne sans: 102 AKUT” baş lı ğı al tın da ‘Do ğa
Sa vaş çı la rı’ ad lı si vil top lum ör gü tü nün, ba lık av lar ken trol ağ -
la rıy la yav ru ba lık la ra ve yu va la rı na da za rar ve ren trol cü ler le
mü ca de le si ne yer ver miş ve AKUT’tan son ra ku ru lan ara ma ve
kur tar ma ör güt le ri nin sa yı sı nın ar tık yüz le re ulaş tı ğı nı ek le ye rek
şu yo ru mu yap mış tı; (Ek: 69) 

Tür ki ye 21. yüz yı lın ka pı ara lı ğın da müt hiş bir si vil uya nı şı
ya şı yor. Top lum sal ha ya tın her ala nın da genç yaş lı, her ke -
sim den in san ta ri hi miz de bel ki ilk de fa bi zi il gi len di ren me -
se le le re kar şı ‘mi li tan ca mü ca de le ye’ baş lı yor. Yıl lar ca mi -
li tan lı ğı sa de ce so kak si ya se tin de, aşı rı uç lar da yap tık. Şim -
di ger çek ha ya tın için de ya pı yo ruz. 

.....

Si ya set ten, li der ler den umu du kes tik. Ama ben iş te bu
si vil rö ne san sa gü ve ni yo rum.

Ra uf Ta mer, 23 Ağus tos 1999 ta ri hin de Sa bah ga ze te sin de ki
kö şe sin de; “Her ke sin or tak gö rü şü nün, biz de ki da ya nış ma nın
mu az zam ama or ga ni zas yo nun sı fır ol du ğu yö nün de” ol du ğu nu
söy lü yor ve şun la rı ek li yor;

AKUT’u gö rü yor mu su nuz? İş te ger çek Türk Genç li ği bu.
Yok sa üni ver si te bah çe sin de dö vü şen ler de ğil. De mek ki
AKUT’lar ço ğal dı ğı za man, o mu az zam de di ği miz da ya nış -
ma, bir de bi linç’le ke si şe cek.

Der ya Sa zak, 24 Ağus tos 1999 ta ri hin de Mil li yet ga ze te sin -
de “2000’le rin in şa sı” baş lı ğı al tın da ya ban cı bir ga ze te nin yo -
ru mu na yer ve ri yor; (Ek: 70)
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The Ob ser ver ga ze te si, “Tür ki ye’de ki yı kın tı lar dan ye ni
umut in şa et mek” baş lı ğı nı ta şı yan yo rum da, dep rem fe la -
ke ti nin 2000’li yıl lar da ki ‘de ği şim’in baş lan gı cı ola bi le ce ği -
ni yaz mış; 

‘Tür ki ye’de es ki miş ve iti ba rı ol ma yan si ya si klik, Türk
top lu mu nun son 20 yıl da ge çir di ği de ği şik li ğe rağ men, köh -
ne bir an la yış la ik ti da ra ası lı yor. Ül ke de ki ye ni sos yal güç -
le rin, si ya si ik ti da rı ele ge çir me si ni sağ la ya cak de mok ra tik
ve or ta sı nıf dev ri me ih ti ya cı ol du ğu nu söy le mek yan lış ol -
maz. Sa de ce bu sı nıf, Tür ki ye’nin ya sa la ra da ya lı, is tik rar lı
ve Av ru pa ai le si nin açık de mok ra si si ne da ya lı bü yük de ği -
şi mi ta mam la ya bi lir. Ve 1999 dep re mi sa de ce bir tra je di
de ğil, bir baş lan gıç ola rak ha tır la na bi lir.’

Fik ri Sağ lar, 24 Ağus tos 1999 ta ri hin de Mil li yet ga ze te si’nde
şun la rı söy lü yor;

Bu yüz yı lın son do ğal fa ci ası, bir baş ka fe la ke ti de açı ğa çı -
kar dı. Dev le ti yö ne ten ler, ger çek le ri bil me le ri ne kar şın, hal -
kı ko ru ya cak, uya ra cak ön lem le ri al ma mış, ade ta on la rı
ölü me terk et miş ler. Ye te nek li ve ba si ret li de ğil ler, üs te lik
vur dum duy maz ve piş kin ler. 

Her fe la ket te ye ni ra por lar ha zır la nır ama uy gu lan maz.
Ada na dep re mi son ra sı, Si vil Sa vun ma Ku ru luş Ya sa sı’nın
ye ni den dü zen len me si ne ka rar ve ril miş ti. Ay rı ca en kaz al tı
ara ma, kal dır ma, ilk yar dım ve imar ko nu la rın da son tek no -
lo ji ye sa hip uz man lar ye tiş ti ril me si ge re ği or ta ya çık mış tı.
Mü te ah hit ler ce za lan dı rı la cak, imar mev zu atı göz den ge çi -
ri le cek ti. Hep si laf ta kal mış...

Oy sa si vil ör güt ler ken di ni ge liş tir miş ve dev le tin açı ğı -
nı ka pa ma ya ça lış mış tır. Eş siz yurt taş da ya nış ma sı gös te ren -
le re, si vil top lum ör güt le ri ne, özel lik le genç le re, AKUT’a ve
Si lah lı Kuv vet ler’e şük ran borç lu yuz.

.....

Ulus la ra ra sı da ya nış ma ya se vin me li yiz ve in sa na ver -
dik le ri de ğe ri ör nek al ma lı yız... Bir fa cia ve bir yö ne tim re -
za le ti ya şa nı yor. 21. yüz yı la bu çök müş dü zen le ve bu dü -
ze ni ya ra tan lar la gir me ye lim. Ya zık olur!.. 
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Ta lat Hal man, 29 Ağus tos 1999 ta ri hin de Mil li yet ga ze te si -
nin Ga ze te Pa zar ekin de ki ya zı sın da “Dep rem dev ri mi” baş lı ğı
al tın da şun la rı söy lü yor; (Ek: 71)

Mer ke zi ve ye rel sis te mi miz, il let le rin ve if rit le rin ya rat tı ğı
en kaz al tın da kal dı. Çün kü o il let ler le if rit le rin ço ğu nu sis -
tem ken di si bes le miş ti ya da ço ğu nu do ğur tup ya şa tan ib lis -
ti o sis tem. Dep rem den dev ri me yö nel mek ten baş ka ça re
yok tur Türk ulu su için. ‘Ya ra la rı sar mak’ gi bi bir al dat ma ca -
ya bo yun eğe me yiz. Bü tün ül ke nin aya ğa kalk ma sı, yü rek -
siz dev le ti, sü ne pe hü kü me ti, yan lış yö ne ti mi, yoz ide olo ji -
le ri tüm den ez mek üze re tü men tü men yü rü me si za ma nı
gel miş tir.

.....

Dep re min ve tra je di nin tek ger çek kah ra ma nı halk tır
halk. Po li ti ka, par ti ler, par la men to, li der ler, ka mu yet ki li le ri
ve ye rel yö ne tim ler, bu güç lü hal kı tem sil et me ye la yık ol -
ma dık la rı nı ka nıt la dı lar. Türk ulu su, bu ya rım ya ma lak ik ti -
dar dü ze ni ne müs ta hak ol ma dı ğı nı gös ter di. 

Dep rem den bir ‘Ye ni Tür ki ye’ doğ ma sı zo run lu dur ar tık.
Ya şa dı ğı mız fe la ke tin tek olum lu so nu cu, tek hay rı bu ola -
cak tır.Dep rem kar şı sın da her res mi ke sim if las et miş tir...

.....

Dev let Ba ba dev le ti ele ge çi ren ‘ba ba lar’ ve ‘ak ba ba -
lar’ın ve ‘şam ba ba lar’ın in saf sız, so rum suz, hat ta gad dar
dü ze nin den kur ta rıl ma lı...

Hal ka hiz met kül tü rü Cum hu ri yet’in baş ta cı ol ma lı...
Ka mu sek tö rü nün umur sa maz lı ğı, ih mal le ri, rüş vet ve yol -
suz luk la rı, ezi yet le ri so na er di ri le cek tir, baş ka çı kar yol
yok tur.

Irk çı lık tan, fa şizm den, ka der ci lik ten kur tul mak zo run -
da yız. Ve bu çar pık dü şün ce le ri is tis mar eden le rin elin den,
di lin den.

İn san de ğe ri kül tü rü nü yer leş ti re rek uy gar ola bi le ce ğiz.
Türk in sa nı nı eko no mik bir bi rim, iş gü cün de, sa vun ma da
bir sa yı ola rak de ğil, say gın bir bi rey ola rak gör mek za ma -
nı gel di.

.....
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Ah lak ve er dem kül tü rü nü yer leş ti re ce ğiz. En az yir mi
yıl dır bir çe te, maf ya, vur gun cu luk, na mus suz luk ve yağ ma
dü ze ni için de ya şı yo ruz. Kur tu la ca ğız bu çir kef ten.

.....

Bü tün bun lar za ma nın da ya pıl say dı, dep rem böy le si ne
vi ran et me ye cek ti bir böl ge yi, böy le si ne kat li am ol ma ya -
cak tı, mil let çe böy le si ne yı kıl ma ya cak tık... Dep rem den
dev ri me gi de lim, ‘Ye ni Tür ki ye’yi ya ra ta lım.

2 Ey lül 1999 ta ri hin de, fark lı gö rüş ler de 100 ka dar mes lek
ör gü tü, va kıf ve der ne ğin im za sıy la, ne re dey se o gün kü bü tün
ga ze te ler de, için de de AKUT’a özel lik le te şek kür edi len “Ka -
mu oyu na” baş lı ğıy la ya yın la nan bil di ri de şu sap ta ma lar ya pıl -
mış tı; (Ek: 72)

Dep rem fe la ke ti so run lar ka dar çö züm le ri ni de or ta ya koy -
du. Bi rey le ri ve ku rum la rıy la ek sik le ri mi zi yü zü mü ze vur -
du; ama bun la rı dü zel te rek ge le cek te Tür ki ye için ne ler
yap ma mız ge rek ti ği ni de gös ter di. 

Şim di önü müz de kes kin çiz gi ler le ay rıl mış iki yol var:
Bi ri, yap tık la rı mı zın bü tü nüy le doğ ru ol du ğu nu, fe la ket ne -
den le ri nin ‘baş ka la rı’ ol du ğu nu sa vu na rak, akıl dı şı bir di -
diş me-te vek kül ka rı şı mı için de yü rü mek tir. Bu yo lu çok iyi
bi li yo ruz. 

Di ğer yol, her şe ye ye ni göz ler le ba ka rak, top lu mun si -
vil ve res mi bi rey ve ku rum la rıy la bir lik te he re ket et me si
ge rek ti ği ni ve bi rey le rin dev let için de ğil, dev le tin bi rey ler
için var ol du ğu nu ka bul eden bir zih ni yet le çağ daş bir top -
lum ol ma ya doğ ru yü rü mek tir.

Vec di Ta mer, 3 Ey lül 1999 ta ri hin de Fi nan sal Fo rum ga ze te -
sinde ki kö şe sin de, Er tuğ rul Öz kök’ün 2 Ey lül 1999 ta rih li ya zı -
sın da ki sap ta ma la ra ka tıl dı ğı nı söy ler. Göl cük Dep re mi’nin ya -
rat tı ğı sü re cin Türk ta ri hi nin en önem li dö nüm nok ta la rın dan bi -
ri ol du ğu nu vur gu lar ve “AKUT si vil gi ri şi min sem bo lü” baş lık -
lı ya zı sın da aşa ğı da ki sap ta ma la rı ya par; (Ek: 73)
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AKUT ses siz ama gi de rek güç le nen ve ül ke si ne sa hip çı kan
bü yük bir kit le yi tem sil edi yor. Bu kit le ge çen Çar şam ba gü -
nü iti ba riy le si vil top lu mu sem bo li ze eden miğ fe ri Cum hur -
baş ka nı De mi rel ve Baş ba kan Bü lent Ece vit’e giy di rir ken,
Türk top lum sal ya şa mı da ye ni bir mec ra ya gir miş ol du. 

Türk top lu mu nun böy le bir ye ni len me ye ger çek ten de
çok ge rek si ni mi var dı. Top lum ge rek eko no mik ge rek se si -
ya si an lam da hız la de ği şir ken, dev let ve hü kü met ka tın da
Tan rı’nın ulu kul la rı ol du ğu nu dü şü nen le rin sul ta sı de vam
edi yor, mo der ni ze olan Türk kit le le ri önün de fe odal ko şul -
lan ma lar dan bir tür lü kur tu la ma yan bir baş ka kit le ol du ğu
yer de sa yı yor du. Oy sa, bi rin ci kit le ikin ci kit le yi eği te bi lir,
onu da ha ve rim li ve et kin bir po zis yo na doğ ru çe ke bi lir di.
Ge lin gö rün ki, bu ikin ci kit le yi oy de po su ola rak gö ren si -
ya si ler bu na kat la na maz dı. 

Son ra dep rem ol du. Fa kir in san la rın bi na la rı yer le bir
olur ken, 7.4’e rağ men ayak ta ka lan bi na lar da ya şa yan la rın
bi linç dü ze yi yük sek olan la rı ha re ke te geç ti. Dev let de şif re
olur ken, AKUT gi bi si vil ör güt le rin ses siz ve et kin ça lış ma -
la rı öy le bir nok ta ya tır man dı ki, dev le ti ken di si nin sa nan -
lar ra hat sız olup bu ör gü tü eleş tir me ye baş la dı. Si vil top lu -
mun ken di ini si ya ti fiy le için den çı kart tı ğı et kin lik ve ve rim -
li lik dü ze yi yük sek ör güt ler, 19. Yüz yı lın son ylla rın dan kal -
ma ta sa rı lar la üre til miş dev let ör gü tü Kı zı lay’la kar şı kar şı -
yay dı.

.....

Tür ki ye’nin si vil top lu ma ge çi şi ve dü şün ce sis tem le ri -
nin mo der ni zas yo nu İz mit Dep re mi’nin so nuç la rın dan bi ri -
si ola cak sa, bel ki de o za man on bin ler ce Türk va tan da şı nın
öl me si ..... (bo şu na ol maz).

Vec di Ta mer, 24 Ey lül 1999 ta ri hin de Fi nan sal Fo rum ga ze -
te sin de ki kö şe sin de “Hu kuk suz luk hu ku ku” baş lık lı ya zı sın da
da o gün ler de çı kar tıl ma ya ça lı şı lan af ya sa sı nı ve ce za ev le rin -
de ki is ya nı bir çok sağ du yu lu in san gi bi eleş ti ri yor ve şun la rı ek -
li yor;

Ce za evi yet ki li le ri ni ve iş le di ği su çun ce za sı nı çe ken di ğer
mah kûm la rı kor ku ve şan taj la ken di saf la rı na çe ken; bu ol -
ma dı ğı tak dir de on la rı öl dü ren, ya ra la yan; içe ri de ya da dı -
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şa rı da ül ke yi yağ ma la ma ya de vam eden maf ya bo zun tu la rı
ve çe te ler; AKUT’un tem sil et ti ği ta ze si vil güç ler ve
TSK’nın tem sil et ti ği top lum sal dir lik sa ye sin de bir gün mut -
la ka dur du ru la cak. O nok ta da si vil top lum da ger çek ten
ku rul muş ola cak.

Cen giz Çan dar, 4 Ey lül 1999 ta ri hin de Sa bah ga ze te sin de,
“17 Ağus tos ha ri ta sı” baş lık lı ya zı sın da mev cut si ya si li der le rin
top lum gö zün de ki say gın lı ğı ile, Göl cük Dep re mi’nde ki ba şa rı -
lı ça lış ma la rıy la top lu mun ye ni ulu sal ve ‘si vil’ kah ra man la rı nın
say gın lı ğı nı kar şı laş tı rı yor ve şun la rı söy lü yor du; (Ek: 74)

Bu isim le re yö ne lik say gı, iti bar ve hay ran lık; si ya si li der le -
rin do la yı sıy la si ya si ya pı nın ‘ka mu vic da nı’nda if la sı nın
bel ge si. 

Bu yön de çok çar pı cı son işa ret, ‘101 im za lı’ ve ga ze te -
le rin ne re dey se tü mün de tam say fa ya yın la nan ilan lar la gel -
di. 16 Ağus tos gü nü, bi ra ra ya gel me le ri ha yal da hi edi le me -
ye cek, son iki bu çuk yı lı ade ta bir ‘ide olo jik iç sa va şın
aman sız ha sım la rı’ ola rak ge çir miş olan ni ce ör güt, ku ru -
luş, der nek, yurt taş gi ri şi mi, ki mi le rin ce ‘dev le te si vil to pu -
mun ih tar na me si’ di ye ta nım la nan son de re ce an lam lı bir
met nin al tın da im za la rıy la bu luş tu lar. 

Böy le bir du rum da, si ya set sı nı fı ne ya par? Top lu mun
be yin kıv rım la rın da ki bu ‘de rin fay kı rık la rı’nı fark eder;
‘zih ni yet dev ri mi’nin ‘sis mik öl çü sü’nü edi nir ve iti bar ye -
ni le me nin yol la rı nı araş tı rır de ğil mi? Nor ma li bu dur. Bi -
zim ki ler, dep rem de dev le tin (ve onu tem sil eden hü kü me -
tin) ser gi le di ği be ce rik siz lik ve kö tü per for mans ne de niy le
top lu mun ada let duy gu la rı ve oto ri te ye gü ve ni za ten sar sıl -
mış ken, çı kıp bir to pu mun ‘ada let duy gu la rı’ ve ‘top lum du -
yar lı lı ğı’na ha ka ret ni te li ğin de bir af ya sa sı çı kart tı lar.

Cum hur baş ka nı’nın bu nu ve to et miş ol ma sı, hü kü met te -
ki üç lü nün böy le bir ke pa ze li ğin al tı na yat tı ğı ger çe ği ni or -
ta dan kal dır mı yor. 

Bu hü kü me tin şu an da so mut al ter na ti fi bu lun ma ya bi lir;
ama bu hü kü me tin (ya ni onu oluş tu ran si ya si ka bi le ler) Tür -
ki ye’nin ge le ce ğin de ye ri kal ma mış tır. Hü kü met, ar tık ‘ma -
zi’dir. 16 Ağus tos’a ait tir. 
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Tür ki ye’nin 17 Ağus tos’tan son ra çi zi len ye ni ‘ru hi ve
zih ni ha ri ta sı’nı gö re me yen hiç bir si ya si olu şum ve ya ki şi -
nin, Tür ki ye’nin ge le ce ğin de ye ri ol ma ya cak tır.

Be şir Ay va zoğ lu, 4 Ey lül 1999 ta ri hin de Za man ga ze te sin de
“Dep re min öğ ret tik le ri” baş lık lı ya zı sın da, Göl cük Dep re -
mi’nin; si vil leş me nin ve si vil ini si ya tif le rin ne ka dar önem li ol -
du ğu nu gös ter di ği ni söy ler ve şun la rı ek ler; (Ek: 75)

Şu ger çe ği ka fa mı zı du var la ra çar pa çar pa öğ ren dik; De -
mok ra si an cak si vil, ör güt lü bir top lum da müm kün dür. Si vil
ini si ya tif le ri teh li ke ola rak gö rüp fa ali yet le ri ni kı sıt la ma ya
ça lı şan la rın asıl amaç la rı şu; De mok ra si nin önü nü kes mek.
Ama top lum ken di gü cü nün ar tık far kı na var mış tır; dep rem -
de bi le boş dur ma yan ‘açık top lum düş man la rı’ bun dan
böy le o ka dar ra hat at oy na ta ma ya cak lar. 17 Ağus tos
1999’un ye ni bir baş lan gıç ola ca ğı na ben de yü rek ten ina -
nı yo rum.

Ha san Ce mal, 4 Ey lül 1999 ta ri hin de Hür ri yet ga ze te sin de ki
“Güç lü top lum, ör güt lü top lum ve de mok ra si” baş lık lı ya zı sın da
si vil top lum ör güt le ri nin ve si vil ini si ya tif le rin öne mi ne dik kat
çek miş ve “AKUT” alt baş lı ğı al tın da da şun la rı söy le miş ti; (Ek:
76)

Yi ne le mek te ya rar var;

Dev let, si vil top lu mun önü nü aç ma lı. Si vil ini si ya ti fe
kös tek de ğil des tek ol ma lı. Bu nun hu ku ki ve tek nik çer çe -
ve le ri ni bir an ön ce ha zır la ma lı. 

Cum hur baş ka nı De mi rel, dep rem fe la ke tin de bü yük bir
öz ve riy le ça lış mış AKUT ör gü tü nün baş kan ve yö ne ti ci le ri -
ni ka bul eder ken şöy le de miş: Her  şe yin dev let ten bek len -
di ği bir or tam dan, her ke sin üze ri ne dü şe ni yap ma sı la zım
gel di ği bir or ta ma ge çi li yor. Ör güt lü top lum güç lü top lum -
dur. Bir top lum da her kes ba zı şey le ri ken di si ne gö rev edi -
nir se, o top lum ha ki ka ten sağ lık lı ve sağ lam bir top lum ha -
li ne ge lir. 

Kı sa ca sı: Si vil top lu mun ge liş me si, top lu mun ör güt len -
me si dir, de mok ra si nin ete ke mi ğe bü rün me si dir. Dev let
kork ma sın, önü nü aç sın!
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Tak vim ga ze te si 4 Ey lül 1999 ta ri hin de “Bir Ulu sun Er de mi”
baş lık lı bir ya zı ya yın lar. Bu ya zı dan ba zı bö lüm le ri siz ler le pay -
laş mak is ti yo rum; (Ek: 77)

Tür ki ye’yi acı ya bo ğan dep rem fe la ke ti, Türk ulu su nun yük -
sek er de mi ni ser gi le me si ne de ve si le ol du. Dep re min mey -
da na gel di ği ilk da ki ka lar dan iti ba ren halk, gö rül me miş bir
da ya nış ma ör ne ği gös ter di. 

Dev le tin im kân la rın dan ön ce dep rem böl ge le ri ne ko şan
Türk hal kı, fa ci anın acı sı nı yü rek le rin de his se de rek ade ta
bir bi ri ne ke net len di. Türk hal kı nı böy le si ne kay naş tı ran
‘bir lik ve be ra ber lik’ duy gu suy du.

.....

Top lum sal di na mizm, si ya se tin ye ni den ya pı lan ma sı nı
ve eko no mik kal kın ma yı be ra be rin de ge ti re cek.

.....

Türk mil le ti nin müt hiş da ya nış ma sı, si ya si le re me saj ni -
te li ğin de. Ken di ni sü rek li ye ni le yen halk, top lum sal, eko no -
mik ve si ya sal alan da ye ni den kal kın ma nın sin ya li ni ve ri -
yor. An cak Türk mil le tin de as lın da öte den be ri var olan bu
er de mi, 1984’ten son ra tü re yen ve hâ lâ da var olan vur gun -
cu lar, kö şe dö nü cü ler, yup pi ler, şe hir bur ju va la rı nın bu duy -
gu la rı an la ma sı hiç de müm kün de ğil. On lar top lu mu kü -
çüm sü yor ve kü çüm se dik le ri bu top lu mun ger çek de ğe ri ni
an la mak tan çok uzak lar.

.....

Türk ulu sun da öte den be ri var olan bir lik ve be ra ber lik
duy gu su, ye ni bir dö ne min sin ya li ni ve ri yor. Bu dep rem
eko no mik ve si ya si an lam da bü yük bir kal kın ma ya ve si le
ola cak gi bi gö rü nü yor.

Zey nep Atik kan, 5 Ey lül 1999 ta rih li Hür ri yet ga ze te sinde ki
“İş te ses siz ço ğun luk” baş lık lı ya zı sın da, ken di si ne ula şan yüz -
ler ce e-pos ta da mo dern top lu mu ta lep eden le rin di le ge tir di ği di -
lek le ri alt al ta ya zı yor; (Ek: 78)

Biz T.C. va tan daş la rı ola rak in san ca ya şa mak is ti yo ruz. Ak -
lı mı zı kul la na rak bi lim ve tek no lo ji nin ni met le rin den ya rar -
la na rak ya şa mak is ti yo ruz. 
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Ce ha let, vur dum duy maz lık ve çı kar cı lık la işi ni iyi yap -
ma yan la rı, ca nı mı za, sağ lı ğı mı za, mad di var lı ğı mı za ve ge -
le ce ği mi ze kı yan la rı af fet mi yo ruz. 

Ya lan ve ek sik eği tim le bil gi siz in san la ra dip lo ma ve ren -
le ri af fet mi yo ruz. 

Bi zim can gü ven li ği miz den so rum lu ka mu gö rev li le ri -
nin iş ken ce yap ma sı nı af fet mi yo ruz.

Çe te le ri ve çe te ler le iş bir li ği ya pan la rı af fet mi yo ruz.

Bi zim ger çek le ri öğ ren me mi ze en gel olan la rı af fet mi yo -
ruz. 

Her kes ken di so rum lu lu ğu nun, ken di işi nin ge re ği ni ye -
ri ne ge tir di ği za man, ak lın ve bi li min ışı ğın da ça lış tı ğı mız
za man top lum ola rak onur lu ve uy gar ola bi li riz.

Ço ğu muz bu nu yap ma ya ça lı şı yo ruz. Top lu mun her kat -
ma nın da, ka mu gö rev le rin de ve po li ti ka da yük sel me nin ve
iti ba rın tek öl çü sü nün işi ni la yı kıy la yap mak ol ma sı ge re kir. 

Bu nun ye ri ne adam ka yır ma ya, çı kar iliş ki le ri ne, kı sa va -
de li he sap la ra bu laş tı ğı mız, bun la rın ka mu çı ka rı nın ve bi -
lim-tek no lo ji nin önü ne geç me si ne göz yum du ğu muz için
ken di mi zi de af fet mi yo ruz. 

Ça lı şa ca ğız.

Biz bir ce ha let ve çı kar or tak lı ğı de ği liz. Onu ru muz la ve
ak lı mız la ya şa ya ca ğız. 

GÖZ YUM MA YA CA ĞIZ.

Me se le bun dan da ha açık bi çim de ifa de edi le bi lir mi?

Er dal Ata bek, 6 Ey lül ta ri hin de Cum hu ri yet ga ze te sinde ki
kö şe sin de şun la rı söy lü yor; 

Yer kay ma sı (he ye lan) da ben ze ri bir do ğa ola yı. Ne re le rin
kay ma böl ge si ol du ğu ön ce den bi li ni yor. Bu ra la ra ya pı laş -
ma iz ni ve ril mi yor. Ama kö şe dön me ci, iş bi lir, iş bi ti rir ler
(Tur gut Özal ve onun ide olo ji si ni iz le yen ler baş ta ol mak
üze re) bun la ra boş ver me yi ma ri fet sa ya rak bu ra la rı yer le -
şim böl ge si ya par lar. So nuç ta bu ra la ra ya pı lan ya pı lar kay -
ma ya baş la yın ca bu nun da adı ‘do ğal afet’ olur. 

Öy le an la şı lı yor ki as lın da ‘do ğal afet’ yok tur, ‘in san la -
rın do ğa yı ta nı ma ma la rı ve yağ ma la ma la rı afe ti’ var dır. 

Do ğa, ya pı sı ge re ğin ce olan ha re ket le ri ya pı yor. Bir ku -
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şun öt me si, bir kö pe ğin hav la ma sı ka dar do ğal olan olay lar,
işin içi ne ‘in sa nın yağ ma cı dav ra nış la rı’ gi rin ce afet le re dö -
nü şü yor.

El bet te, yıl lar ön ce baş la yan ha ta lar zin ci ri iz le nip or ta -
ya çı ka ma dı ğı için de tıp kı ‘tra fik ca na va rı’ uy dur ma sı gi bi
‘do ğal afet’ de yi mi de ‘in san so rum lu lu ğu nu’, ‘in san yan lış -
la rı nı’, ‘in san yağ ma sı nı’ göz ler önün den ka çı ran bir ma ze -
ret olu yor.

Ve şu nu ek li yor; “Şim di ar tık bü tün bu za rar la ra kar şı çık ma -
nın he pi mi zin gö re vi ol du ğu nu an la ma nın za ma nı dır.”

Sü ley man A. Em re, 13 Ey lül 1999 ta ri hin de Mil li Ga ze te’de,
“AKUT’un kur tar dık la rı ve kur ta ra ma dık la rı” baş lı ğı al tın da şu
sap ta ma la rı ya par;

AKUT Mar ma ra ve Ati na Dep rem le ri’nde epey ce fe la ket ze -
de yi en kaz al tın dan can lı ola rak kur tar dı. Bü yük fe da kâr lık
gös ter di. Bil mem far kın da mı sı nız? AKUT’un kur tar dık la rı
sa de ce fe la ket ze de ler den iba ret ol ma dı. Ki şi lik le ri des pot
ve fa na tik huy la rı en ka zı al tın da kal mış in saf ve mer ha met -
ten uzak laş mış olan lar dan bir ço ğu nun da bu du rum dan
kur tul ma sı na, in san lık ale mi ne ka zan dı rıl ma sı na ve si le ol -
du.

.....

Gö rü lü yor ki AKUT’un ve dep rem ola yı nın kı sır sap lan -
tı la rın dan kur ta ra bil di ği kim se ler ol du ğu gi bi, kur ta ra ma dı -
ğı kim se ler bi le var dır. Ama bü yük mil le ti mi zin ol gun lu ğu
ve to le ran sı kar şı sın da bu züm re le rin hiç bir ağır lı ğı mev cut
de ğil dir. He le he le 100’ü aş kın si vil top lum ku ru lu şu mu zun
ara la rın da ki gö rüş fark lı lık la rı nı bir ke na ra bı ra ka rak bu sa -
kin dü şün ce er ba bı kar şı sın da bir leş miş ol ma la rı, her ba -
kım dan ge le ce ği mi zin par lak ol du ğu nu gös ter me si ba kı -
mın dan çok iç açı cı dır. Eğer bu si vil top lum ku ru lu şu la rı nın
itt fa kı güç le ne rek de vam et ti ri lir se bu güç kar şı sın da hiç
kim se du ra maz ve bu ha re ket gi de rek ül ke mi ze tam ve ka -
mil ma na da de mok ra si nin yer leş me si ne ve hu ku kun üs tün -
lü ğü ne bağ lı ola rak in san hak la rı pren sip le ri nin ha ya ta geç -
me si ne bi le ve si le ola bi lir.
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Be kir Coş kun, 19 Ey lül 1999 ta ri hin de Hür ri yet ga ze te sin de -
ki kö şe sin de şu sap ta ma la rı ya pı yor;

Oy sa ba kın AKUT bir si vil ör güt... Top lum ör güt len me dik -
çe de mok ra si ol maz. AKUT çö kün tü al tın da ki in san la rı kur -
tar mak tan çok ben ce yı kın tı al tın da ki de mok ra si mi zin kur -
tu lu şu na öna yak olu yor. Ka mu oyu ör güt len me nin an la mı nı
kav rı yor. Ör güt len me li yiz... AKUT en son nok ta da ki gö nül -
lü ku ru luş. Ya ni çev re yağ ma la nır sa, çü rük-ça rık ya pı lar
kon du ru lur sa, bi lim bir ke na ra atı lıp plan-pro je çiğ ne nir se,
de mir siz-çi men to suz ev ler ya pı lır sa, dep rem olur sa, ya pı -
lan yı kı lır sa, o ya pı la rın al tın da in san lar ka lır sa... AKUT’a iş
dü şü yor. Oy sa da ha ön ce ki aşa ma lar da adam gi bi gö nül lü
ku ru luş lar ol sa, bel ki de AKUT’a hiç de iş düş me ye cek.

.....

AKUT ör nek ol sun. Ben ce gün bu gün dür. Ör güt len me -
nin za ma nı dır. AKUT ile avu nup ye tin mek, yı kıl ma yı bek le -
mek ve yı kın tı la rın al tın da kal ma ya ra zı ol mak de mek de -
ğil se, ne?... Çev re mi ze, dün ya mı za, ha va mı za, su yu mu za,
yur du mu za sa hip çık mak için ör güt len me li yiz. Baş ka se çe -
ne ği miz yok...

20 Ey lül 1999 ta rih li Fi nan sal Fo rum ga ze te sin de Nur sel
Kar sa vu ran, İs tan bul Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re ter li ği gö re vi ni
ye ni dev ra lan Meh met Ka ba sa kal’la uzun bir söy le şi ya pı yor.
Meh met Ka ba sa kal; Göl cük Dep re mi’nin yurt taş-dev let iliş ki si -
ni de ğiş ti re ce ği ni ve ye ni bir dö nem ge ti re ce ği ni söy lü yor. Bu
söy le şi den ba zı alın tı la rı siz ler le pay laş mak is ti yo rum; (Ek: 79)

Dep rem sı ra sın da si vil top lum ku ru luş la rı nın öne mi gö rül -
dü. Ati na’da ki dep rem son ra sı yar dım için gi den AKUT eki -
bi nin as ke ri uçak la gi di yor ol ma sı, bu eki bin üye le ri nin
Cum hur baş ka nı, Baş ba kan dü ze yin de ka bul edil me le ri bu -
nu kav ra dık la rı nı gös te ri yor. Ama uy gu la ma la rı hep bir lik te
gö re ce ğiz. Si vil top lu mun ar tık bel li ko nu lar da çok du yar lı
ha le gel di ği ni, dep re min, Tür ki ye’de ki ye ni leş me dev let-
yurt taş iliş ki le rin de ye ni dü zen le me le re yol aça ca ğı nı ve si -
vil top lum ku ru luş la rı nın öne mi nin top lum ya şa mın da ar ta -
ca ğı nı dü şü nü yo rum. Ya ni ‘biz yurt taş lar için en iyi ola nı bi -
li riz’ dö ne mi ar tık bi ti yor gi bi ge li yor ba na. Yurt taş la rın ver -
gi öder ken na sıl ül ke ye kar şı yü küm lü lük le ri var sa, dev le tin
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de on la ra kar şı hiz met yü küm lü lük le ri ol du ğu, eği tim, sağ -
lık baş ta ol mak üze re her alan da hem yurt taş la rın bil gi si ni,
bi ri ki mi ni ve re fa hı nı ar tır ma ya yö ne lik ça lış ma lar yap ma sı
ge rek ti ği ni, hem de ül ke yi on lar la bir lik te yö ne te cek nok ta -
ya gel di ği ni dü şü nü yo rum. Baş ka tür lü yö ne ti min müm kün
ol ma ya ca ğı nı gö re cek ler. Bel ki çok has sas nok ta ama dep -
rem yar dım la rı ko nu sun da top lum du yar lı. Bu yar dım la rın
ye rin de kul la nıl ma sı nı is ti yor. Yar dı mın mik ta rı nın ne ka dar
ol du ğu, ne re ler de kul la nı la ca ğı nın açık lan ma sı nı is ti yor. Bu
is tek bu gün kün den fark lı bir po li ti ka iz len me si ni ge rek ti re -
cek. Ar tık dev let ada mı, ‘ve ri yo rum, is te di ği me ve re ce ğim’
dö ne mi nin ka pan dı ğı nı gö re cek. Bu on la rın alış tık la rı po li -
ti ka nın dı şı na çık ma la rı, ye ni bir dav ra nış bi çi mi ge iş tir me -
le ri de mek. Fa kat açık lık, şef faf lık, say dam lık ça ğı mız da bir
top lu mun ile ri git me si için çok önem li öge ler. Çağ daş yö ne -
ti ci, çağ daş dev let ada mı bu yak la şım la ra du yar sız ka la maz.

İSO Ge nel Sek re te ri; “Si ze gö re o dö nü şüm Tür ki ye için
müm kün mü?” so ru su na şu ce va bı ve ri yor; 

Ol mak zo run da. Ya ni bu ra da hiç kim se, be nim yet ki le rim
da ra lı yor di ye dü şü ne mez. Ha yır bu bir yak la şım me se le si.
Ül ke için po li ti ka cı da iyi şey ler yap mak is ter. Ül ke için iyi
şey le rin an cak yurt taş lar la, si vil top lum ku ru luş la rı ile bir -
lik te ya pı la bi le ce ği ni gör me le ri ve böy le dav ran ma la rı la -
zım. Ça ğı mız da baş ka çö züm gör mü yo rum. Bu ko nu nun
top lu mun gün de min de ol ma sı şart. Bü tün bun lar do ğal ola -
rak eği tim ile il gi li. Tür ki ye’de yurt taş lık bil gi si ni ye ni baş -
tan ele alıp, il ko kul dan iti ba ren bu çer çe ve için de okut mak
la zım. İn san lar da yurt taş lık so rum lu lu ğu nu, ül ke si ne kar şı
so rum lu luk la rı nı anım sa tan bi lin cin yer leş me si la zım. Bu
bi lin cin yer leş me si la zım. Bu bi lin cin yer leş me si ile top -
lum sal ya ra rı gö zet me nin da ha uzun va de de ken di çı ka rı nı
gö zet mek ol du ğu nu bil me si ge re ki yor. İn san ken di çı ka rı ile
top lum sal ya ra rı den ge le ye bil me li. Top lu ma za rar ve re ce -
ği ni bi le bi le ken di çı ka rı nı sa vun ma sı doğ ru de ğil. İş te bu
den ge nin ku rul ma sı la zım. Bu nun için de ön ce lik le eği tim -
den baş la ma mız la zım.

Ah met Şa fak, 24 Ey lül 1999 ta ri hin de Or ta do ğu ga ze te sin de
“ye ni bir pen ce re” baş lık lı ya zı sın da şu sap ta ma la rı ya pı yor:
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Me su li yet li ma kam lar ba sın önün de şi kâ yet et me yi, me mu -
ri ye tin ge re ği bel le di ler. Şi ka yet ede rek sıy rıl ma ya hut med -
ya tik ol ma an la yı şı ge çer ak çe ha li ni al dı. Bu na rağ men si -
vil top lum an la yı şı top lum sal dü ze ne ege men ol ma lı dır. 

Si vil top lum der ken ak lı ma pek çok ör nek için den
AKUT ge li yor. İç le rin de dok tor dan ga ze te ci ye, mü hen di se
ka dar pek çok mes lek ku ru lu şu men su bu var ama AKUT
bil di ği işi ya pı yor; ya ni afet za ma nın da ha yat kur tar ma işi -
ni...

Amaç la rı o, araç la rı ise ta raf sız lık. Ken di le ri ne ıs rar la
Sağ lık Ba ka nı hak kın da pro vo ka tif so ru lar yö nel ti li yor, on -
lar, biz po li ti ka nın dı şın da yız di yor lar. Ba şa rı la rı nın sır rı işe
ve amaç la rı na göl ge dü şür me mek. 

Tür ki ye’de si vil top lu mu bil dik, kla sik ay dın lar oluş tu ra -
maz lar. Kla sik ay dın lar si vil top lum de nin ce dev let düş -
man lı ğı an lı yor lar. Hal bu ki si vil top lu mun en kes tir me ta nı -
mı dev let ten uzak tır. Bu ta nım, dev le te kar şıt lık içer mez
ama on dan bes len mez de. Bel li za man lar da or tak ta vır ve
bir lik te ha re ket de var dır. Çün kü esas olan dir li ğin mu ha fa -
za sı dır. 

Be yin le ri nin bir kö şe sin de dev let kav ra mı nı im ha eden -
ler sağ lık lı so nuç el de ede mez ler. Ye ni bir si vil top lum pen -
ce re si aç ma lı yız.

Ha luk Şa hin, 25 Ey lül 1999 ta ri hin de, Ra di kal ga ze te sin de
“Ku şak De ği şi mi” baş lı ğı al tın da şun la rı söy lü yor; (Ek: 80)

Son 20 yı lın kö şe dön me ci, vur pat la sın çal oy na sın cı,
ne re de ak şam ora da sa bah çı, he do nist rol mo del le ri ne hiç
uy ma yan bir ya şam bi çi mi...

Tür ki ye’nin bir dö ne mi ne dam ga sı nı vu ran hoy rat ben -
cil lik ça ğı ga li ba so na eri yor. Ame ri ka lı lar 1980’li yıl la ra,
‘The Me-De ca de’ ya ni, ‘Hep Ben On yı lı’ adı nı tak mış lar dı.
Bi zim ki ne de ‘Hep Ba na’ ya da ‘ Key fim Bi lir’ on yı lı adı nı
ve re bi li riz.

AKUT’çu genç le rin yük se li şi de ay nı de ği şi min işa re ti dir.
‘Key fim Bi lir’in ye ri ni da ha top lum cu ve in sa ni de ğer ler al -
ma ya baş lı yor. 

...
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Genç le rin ha ya ta ba kış la rı, bek len ti le ri, ya rı na iliş kin
plan la rı de ği şi yor. Bu nun bir ‘ku şak de ği şi mi’ an la mı ta şı dı -
ğı nı öne sü re bi li riz.

Prof. Dr. Er dal İnö nü’nün Bo ğa zi çi Üni ver si te si’nde ver di ği
“Dep rem ön ce si Tür ki ye ve son ra sı” baş lık lı kon fe ran sı nı, 29
Ey lül 1999 ta ri hin de Cum hu ri yet ga ze te si şu vur guy la yan sı tır;

AKUT’çu lar dün ya ya sa hip çık ma nın ör ne ği ni ver di ler. Tür -
ki ye’nin dün ya da ki ye ri ni al ma sı, bi zim dün ya ya sa hip çık -
ma mız la olur. Dep rem bi zim ne ka dar ka der ci ol du ğu mu -
zu gös te ri yor. Ka der ci lik ten eği tim le kur tu lu nur. AKUT gi bi
si vil top lum ör güt le ri nin çık ma sıy la ka der ci lik an la yı şı mız
de ği şe cek.

Ay dın De mi rer, 29 Ey lül 1999 ta ri hin de Pa ra der gi sin de ki
“En ka zın al tın dan ye ni bir ül ke ya ra ta bi li riz” baş lık lı ya zı sın da
şun la rı söy lü yor;

Evet, doğ ru, dep re me ge nel de çok ha zır lık sız ya ka lan dık,
faz la ak sa dık, or ga ni ze ola ma dık. Ama, bir çok ka zan cı mız
ol du. Pek çok kü çük grup (has ta ne ol sun, gö nül lü bir lik ler
ol sun) mu ci ze ler ya rat tı. İlk kez bu tür si vil top lum ku ru luş -
la rı nın öne mi ni kav ra dık. Or ga ni ze ol du ğu muz da ne ler ya -
pa bi le ce ği mi zi gör dük. 

.....

Tür ki ye dün ya nın en bü yük 20 sa na yi ül ke sin den bi ri.
Eğer dep rem son ra sın da ki da ya nış ma ha va sı nı ko ru ya bi lir -
sek, dep rem en ka zı nın al tın dan yep ye ni bir ül ke ya ra ta bi li -
riz. 

Tev fik Di ker, 30 Ey lül 1999 ta ri hin de Star ga ze te sin de “Ya
de ği şin, ya da de ğiş ti ri le cek si niz” baş lık lı ya zı sın da şun la rı söy -
ler;

Ül ke miz de çok şe yin de ğiş ti ril me si nin şart ol du ğu nu söy le -
yen mil yon lar ca ki şi var ama, de ği şi me ni yet eden her kes
mut la ka bir en gel le kar şı la şı yor. Ön ce lik le si ya si par ti le rin
de ği şi me bu gün kü or tam da çok acil ih ti yaç la rı var ken, il gi -
siz ka lış la rı so kak ta ki va tan da şı, işa da mı nı, sa na yi ci yi, es -
na fı, köy lü yü, fa ki ri, zen gi ni, me mu ru pat la ma nok ta sı na
ge tir miş tir.
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Halk de ği şim is ti yor. Umut, çö züm, iş, aş, ada let is ti yor.
İn san lar fa iz, zam kıs ka cın da inim inim in li yor. Ba şa rı sız lı -
ğın ye ri ni ye ni le re, ‘Ta ze kan’la ra bı rak ma sı nı bek li yor. 65
mil yon ki şi uzun za man dır ba şa rı ya has ret kal dı. Han gi par -
ti ‘De ği şim’ prog ra mı nı ya par ve hal kı inan dı rır sa, ge le cek
onun dur.

Er gin Çi men, Ev ren sel Kül tür der gi sin de ki “Or ta ya çı kan si -
vil ini si ya tif bü yük önem ta şı yor” baş lık lı ma ka le sin de o gün ler -
de şu sap ta ma la rı ya pı yor;

Sü rek li Ay dın lık İçin Bir Da ki ka Ka ran lık Ey le mi’nin top lu -
mun tüm ke sim ve sı nıf la rı nı ay nı ey lem li lik içi ne sok ma sı -
nın ne de ni, de re ce ve ni te lik far kı ol sa da ka buk dev let dı -
şın da ka lan ya pı la rın sis te min bu iş le yi şin den mem nun ol -
ma ma sı nı tes pit ten kay nak lan mak ta dır. Ger çek ten, Su sur luk
ko duy la be lir le nen çe te leş miş dev let ya pı lan ma sı top lu mun
her ke si mi ni de ği şik yer le rin den vur muş tur. Bu ya pı lan ma,
bü yük bir kıs mı nı uyuş tu ru cu pa ra sı nın oluş tur du ğu ka ra
pa ra tra fi ği nin çe te ler ta ra fın dan na sıl or ga ni ze edil di ği ni
gös ter miş tir. Bu ya pı lan ma bir çok in sa nı mı zın, ay dı nı mı zın
fa ili “bel li” ci na yet le re na sıl kur ban edil di ği ni gös ter miş tir.
Dep rem fe la ke ti ise Su sur luk ola yın dan çok da ha ger çek bir
şe kil de tüm in san la rı mı zı et ki le miş tir. Çö ken bi na lar, si ya si
gö rüş, eko no mik fark lı lık ta nı ma dan yurt taş la rı mı zın ya şam -
la rı na son ver miş, ev le ri ni yık mış tır. Bu fe la ke tin so rum lu la -
rı ise bi rey le ri de kap sa yan dev let ya pı lan ma sı dır.

.....

Top lum la rın ge liş miş li ği ni gös te ren en bü yük işa ret si vil
top lu mun ge liş miş li ği dir. Ge liş miş si vil top lum ki şi le ri bi -
rey leş ti rir ken on la rı ay nı za man da top lum sal laş tı rır. Bu ge -
liş miş lik ön ce si ya se te son ray sa dev le te yan sır. Tür ki ye top -
lu mu, bu sü re ce, Su sur luk iliş ki le riy le bir lik te gir miş, dep -
rem fe la ke tiy le bel li bir ol gun lu ğa ulaş ma ya baş la mış tır. Bu
sü re cin so nu yok tur. Do la yı sıy la dep rem sü re cin den son ra
da kon jonk tü rün ge rek tir di ği şe kil de STÖ’ler bir lik te fa ali -
yet le ri ne de vam ede cek tir, ka nı sı nı ta şı yo rum.
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Ada na Güç bir li ği Vak fı baş ka nı Şe kip Ka ra ka ya, yi ne ay nı
der gi de “Si vil top lum ör güt le ri ne yap ma lı?” baş lık lı de ğer len -
dir me le rin de şu dü şün dü rü cü sap ta ma la rı ya par;

Dün ya de ği şi yor. Ya şa nan baş dön dü rü cü de ği şim sü re ci,
bu gü ne ka dar ge liş ti ril miş bir çok ya pı yı ça tır da tı yor, yı kı -
yor. 

Bil gi top lu mu kav ra mı, eko no mik ön ce lik le rin de önü ne
ge çe rek, ça ğa dam ga sı nı vu ru yor. Glo ba li zas yon, kü re sel -
leş me ve en teg ras yon, ken di or tak de ğer le ri ni ve ku rum la -
rı nı da ya rat ma ya ve ge liş tir me ye baş la dı. Bu gü ne ka dar tek
ba şı na an lam ifa de eden bir çok kav ram, bu gün an cak, ye -
ni de ğer le ri de içe ren kav ram lar la bir lik te kul la nıl dı ğı za -
man bir an lam ifa de edi yor. Ör ne ğin, ar tık yal nız ca “kal kın -
ma” de mek yet mi yor, “sür dü rü le bi lir kal kın ma” de mek ge -
re ki yor. Yal nız ca “ta rım” de mek yet mi yor, “sür dü rü le bi lir
ta rım” de mek ge re ki yor. 

Hiç kuş ku suz, bu de ği şim Dün ya’nın her ta ra fın da ya şa -
na mı yor. Ge liş miş ya da ge liş me sü re ci ne gir miş bir çok ül -
ke, ge le ce ğin dün ya sı na ha zır la na bil mek için müm kün
olan her şe yi yap ma ya ça lı şır ken, ne ya zık ki, dün ya nın bir
bö lü mün de ya şa yan lar için ay nı şey le ri söy le mek müm kün
ola mı yor. Ge ri kal mış lı ğın ka der ol du ğu nu be nim se yip, ça -
re siz lik içe ri sin de ya şa mı nı sür dür me ye ça lı şan lar, olup bit -
mek te olan lar dan da ha ber siz bir şe kil de, ken di le ri için kul -
la nı lan kö tü ter cih le rin çık ma zın da çır pı nıp du ru yor lar. 

Tür ki ye de de ği şi yor. Türk top lu mu de ği şim is ti yor. Türk
top lu mu, ge le cek te bir gün, saf lar da ha kes kin leş ti ğin de,
çağ daş ve uy gar top lum lar ara sın da ki ye ri ni al mak is ti yor.
Bu nun için dev le tin bir ye ni den ya pı lan ma sü re ci ne gir me -
si ge re ki yor sa, bu nu sü rat li bir şe kil de ger çek leş ti ril me si ni
is ti yor. De ği şim is te ği, özel lik le, her kö tü ge liş me den son ra
da ha da pe ki şi yor. Bel li ara lık lar la tek rar la yan kriz ler, top -
lum sal kay nak la rın hak sız kul la nı mı, ka yıt dı şı lık, yol suz -
luk lar, top lum sal fe da kâr lık ta uz laş ma nın sağ la na ma ma sı,
üre ti min azal ma sı, sos yal ve eko no mik kay nak la rın is ra fı,
akıl dı şı uy gu la ma lar top lum vic da nı nı ka na tı yor. Top lum
bun la rı is te mi yor gi bi gö rü nü yor, ama za man fark la rıy la ay -
nı kı sır dön gü yü ya şı yor. 

Hiç bir şey kök lü ve ka lı cı bir şe kil de dü zel ti le mi yor. 
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Oku ma ve yaz ma kül tü rü ye ri ne, gö re rek al gı la ma kül -
tü rü nü ge liş tir di ği miz için bi zi en çok et ki le yen un sur olan
Med ya, bi le rek ya da bil me ye rek top lum sal de ğer ler sis te -
mi mi zi pa ram par ça edi yor. Künt le şi yo ruz. Bel ki de med ya
bi ze is te dik le ri mi zi ve ri yor, de for me olu yo ruz, da ha kö tü le -
ri ni is ti yo ruz. Med ya da ha kö tü le ri ni ve ri yor. Ya ni ne is ti -
yor sak onu alı yo ruz. 

As lın da her bi ri nin bi rer par ça sı ol du ğu muz so run la rın
çö zü mün de rol al mak ye ri ne, on la rı, bi zim adı mı za baş ka -
la rı nın çöz me si ni bek li yo ruz. Ol mu yor, çö zül mü yor. Her
çö züm baş ka so run la rın po tan si yel kay na ğı nı oluş tu ru yor. 

Aca ba şi kâ yet çi ol du ğu muz, dü zel til me si ni baş ka la rın -
dan bek le di ği miz so run la rı biz zat ken di miz mi ya ra tı yo ruz.
Aca ba on la rın her bi ri nin oluş ma sın da şah si so rum lu lu ğu -
muz mu var? 

Aşa ğı da ki so ru la rın ya nı tı nı na sıl ve re bi li riz? 

· Ço cuk la rı mı zı şid det kül tü rü ile mi, sev gi kül tü rü ile mi
ye tiş ti ri yo ruz? 

· Ço cuk la rı mı za “ben” bi lin ci mi, “biz” bi lin ci mi aşı lı -
yo ruz? 

· Bir top lum sal uz laş ma kül tü rü ge liş ti re bil dik mi? 

· De ğer ler sis te mi oluş tu rup on la rı yü celt tik mi, yok sa
va ro lan de ğer ler sis te mi ni mi kay be di yo ruz? 

· Ter cih le ri mi zi bi rey ci akıl dan ya na mı, or tak akıl dan
ya na mı kul lan dık? 

· Ha ya tın iz le mek ye ri ne, ka tıl mak ol du ğu ger çe ği ni an -
la ya bil dik mi? 

· Ken di mi ze ve baş ka la rı na iliş kin or tak stan dart lar ge -
liş ti re bil dik mi, yok sa ken di miz için is te dik le ri miz le, baş ka -
la rı için is te dik le ri miz fark lı la şı yor mu? 

· Üre tim den ya na mı, rant tan ya na mı ta vır al dık? 

· Bi zi tem sil eden le re, ter cih le ri mi zi, top lum dan ya na
mı, ken di çı kar la rı mız dan ya na mı yan sıt tık? 

· Etik de ğer le re mi, yok sa na sıl sağ lan mış olur sa ol sun
ba şa rı ya mı prim ver dik? 

· Yurt taş ol mak ne de mek tir, hiç dü şün dük mü? 
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Bu so ru la ra ve ri len ya nıt lar olum lu ola bi lir di. Eğer öy le
ol say dı, biz bu gün ke di nin kuy ru ğu nu ye me si gi bi, bir kı sır
dön gü ya şı yor ol maz dık. 

Pe ki na sıl dü ze le cek? Biz na sıl dü zel te ce ğiz? 

Hiç kuş ku suz de ği şi mi ken di miz den baş la ta rak. Ar tık
far kı na var ma lı yız ki, yan lış yö ne gi den bir tren de, han gi
kom par tı man da ol du ğu mu zun her han gi bir fay da sı yok. So -
nuç ta hep bir lik te yan lış ye re gi de ce ğiz. 

Dü zel me ve dü zelt me de Si vil Top lum Ör güt le ri ne bü -
yük gö rev dü şü yor. 

Si vil Top lum Ör güt le ri, ya şam sal ter cih le rin yan sı tıl dı ğı
plat form lar ola cak. Bi rey ler ken di le ri ni bir ör güt ya pı sı için -
de ifa de ede cek ler. Ay nı amaç için bir lik te olan in san lar,
ken di ge le cek le ri ne iliş kin her ko nu da gö rüş ler üre te cek ler,
tar tı şa cak lar ve doğ ru so nuç lar el de ede cek ler. Bir lik te
olan lar ve ay nı yer den ba kan lar yal nız lık duy ma ya cak lar,
gü ven duy gu la rı pe ki şe cek. Or tak ak lı ça lış tı ra rak, so run la -
rı na ki şi sel çı kar la rı na uy gun çö züm ler ge liş tir mek ye ri ne,
her ke sin çı ka rı na uy gun çö züm ler üre te cek ler. 

Ör güt lü bir ya pı içe ri sin de, “ben mer kez ci” dav ra nı la -
ma ya ca ğı için uz laş ma kül tü rü ge li şe cek. Fark lı dü şü nen ler
fark lı lık la rı nı ko ru ya cak lar an cak or tak de ğer ler üze rin de
iş bir lik le ri ge li şe cek. 

Kay bo lan de ğer ler sis te mi nin ye ni den in şa sı için ça lı şı -
la cak.Top lum sal de ğer ler sis te mi ge liş tik çe, kö tü uy gu la ma -
lar için ref leks tep ki ler ge liş ti ği gö rü le bi le cek. 

Bu gün var olan yük se len de ğer ler ye ri ne etik de ğer le rin
ge liş me siy le; her ke sin şi kâ yet çi ol du ğu bir çok ko nu nun, ge -
liş ti ri le cek top lum sal de ne tim me ka niz ma la rı nın ba ri yer le -
ri ne çar pıp yok ola ca ğı nı gör me im kâ nı bu lu na cak. 

Si vil Top lum Ör güt le rin de bi rey ler, müm kün ola nın en
iyi si ni, so nu cu nun ne ola ca ğı nı dü şün me den yap ma yı öğ -
re ne cek ler. Tek ba şı mı za çöz me ye gü cü mü zün yet me ye ce -
ği ni dü şün dü ğü müz bir çok so ru nu, bir lik te çok ra hat çö ze -
bi le ce ği mi zi gö re ce ğiz. Ken di so run la rı mı zı ken di miz çöz -
me yi öğ re ne ce ğiz. So run la rı mı zı baş ka la rı na iha le et me
alış kan lı ğın dan vaz ge çe ce ğiz. Bü tün bu sü reç ler ya şa nır -
ken, Si vil Top lum Ör güt le ri ken di le ri ni de ge liş ti re cek ler.
Bi rey sel baz da ya şam sal alış kan lık lar ola rak ge liş tir di ği miz
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ve ade ta üze ri mi ze si nen bir çok kö tü alış kan lı ğı da terk
ede ce ğiz.

20’den faz la dü şü nen in san dan yap tı ğım yu ka rı da ki alın tı lar
as lın da o gün le rin bü yük öz le mi ni, da ha doğ ru su eş ya nın ta bi -
atı na uy gun ola rak ol ma sı ge re ke ni ifa de edi yor du. An cak ne ya -
zık ki bo şa çı ka rıl dı lar... 

Göl cük Dep re mi, ola ğa nüs tü can ve mal ka yıp la rı nın ya nı sı -
ra, Tür ki ye’de ilk kez böy le si ne güç lü bir si vil ini si ya tif al gı sı -
nın da gün de me gel me si ne se bep ol du. Ül ke nin dört bir ya nın -
dan böl ge ye akın akın ge len her yaş tan ve sos yal çev re den in san -
lar; ‘gö nül lü lük’, ‘so rum lu luk’, ‘in san ha ya tı’, ‘yurt sev gi si’ ve
‘in san sev gi si’ gi bi kav ram la rın et ra fın da odak la na rak, o gü ne
dek gö rül me miş bir bir lik te lik ru hu ve sos yal so rum lu luk la, ken -
di le ri nin bi le şa şır dı ğı bo yut ta bü yük iş le re im za at tı lar. Ay nı sü -
reç te, med ya da sa hip ol du ğu tek no lo ji ve ka mu oyu oluş tur ma
ko nu sun da ki doğ ru ini si ya ti fi ve sü rat li ve et kin ha ber ci li ğiy le
Göl cük Dep re mi’nin bü tün dün ya ca an la şı lıp, doğ ru yo rum lan -
ma sı nı sağ la dı lar. 

Baş lan gıç sü re cin de son de re ce sağ lık lı yo rum la nan ve ül ke -
nin uzun za man dır ih ti yaç duy du ğu bir lik te lik ve da ya nış ma
duy gu su nu ya rat tı ğı için, çok olum lu çağ rı şım lar ve me saj lar ta -
şı yan bu yo rum lar ve ya yın lar bir sü re son ra unu tul du ve ye ri ni
yi ne ma ga zin an la yı şı na bı rak tı. Ya ka la dı ğı mız bü yük fır sa ta
rağ men bir sü re son ra yi ne baş la dı ğı mız ye re dön dük.

Ül ke de za ma na bağ lı bir ta kım iyi leş me ler ve ge liş me ler el bet -
te ki olu yor ve ola cak da. Bu nu yad sı dı ğı mın dü şü nül me si ni is te -
mem, an cak ide al olan dan çok uzak ta yız. Hâ lâ es ki alış kan lık lar,
es ki dü zen, es ki tas, es ki ha mam de vam edi yo ruz ha ya tı mı za.
Asıl yı kıl ma sı ge re ken es ki köh ne, ka lıp ve sta tü ko cu yak la şı mı,
için de ki bü tün sos yal ve eko no mik ka yıp la rıy la bir lik te ne ya zık
ki kü çük şe kil de ği şik lik le ri ile ay nı şe kil de sür dü rü yo ruz.

Sta tü ko de ği şi mi is te mi yor, her  şey es ki si gi bi kal sın di ye
bas tı rı yor di ye rek kes ti rip at mak da doğ ru ol ma ya cak tır. Sta tü -
ko, de ği şi mi ken di yö ne te bi le ce ği ve po zis yo nu nu yi tir me ye ce ği
hız da is ti yor. Ama bu da ha baş tan za ten de ği şi min özü ne ay kı rı.
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De ği şim sü reç le ri en hız lı lar ve en akıl lı lar ta ra fın dan yö ne ti lir -
se an cak kit le le rin zi hin ha ri ta sı nı da olum lu ve ka lı cı ola rak de -
ğiş ti rir. Yok sa aman kont rol el den git me sin di ye ma ga zin le, te -
le vo ley le, fut bol la sü rek li fren ler se niz ül ke yi, baş ka la rı uza ya
gi der ken siz kap lum ba ğa hı zıy la iler ler si niz ve ge liş miş dev let -
ler le ara nız da ki ma kas gi de rek bü yür.

Tür ki ye’nin iyi ce köh ne leş miş, çü rü müş, bo zul muş zi hin ha -
ri ta sı, ağır lık lı ola rak si ya set sah ne sin de ege men li ği ni sür dür dü
yıl lar ca. An cak ora dan da bü tün ül ke yi ve ne re dey se bü tün ku -
rum la rı et ki le di. Ar tık gün de lik li sa nı mı za gir miş “Dev le tin ma -
lı de niz, ye me yen ke riz” gi bi bir sö zün var lı ğı he pi mi zi yıl lar
ön ce kor kut ma lıy dı ben ce. “Odu nu koy sam seç ti ri rim”, “kim ne
ve ri yor sa beş li ra faz la sı nı ve re ce ğim”, “bi ze plan de ğil pi lav la -
zım”, “de mir yo lu ko mü nist re jim le rin kul lan dı ğı bir araç tır”,
“ver dim se ben ver dim”, “ana ya sa yı bir ke re del mek le bir şey ol -
maz”, “her ile ha va ala nı”, “her ke se iki anah tar”, “her ma hal le ye
mil yo ner”, hat ta bu id dia yet me miş ola cak ki son ra dan “her ma -
hal le de yüz tril yo ner” gi bi ül ke ger çek le riy le ör tüş me yen id dia
ve va at ler le seç me nin duy gu la rı na ve ha yal le ri ne oy na yıp, so -
nuç ta sa de ce va tan da şın ha yal le ri ni yık mak la kal ma yıp, ay nı za -
man da ül ke nin de ge le ce ği ni di na mit le mek ten baş ka bir şey de -
ğil di bü tün bu ya pı lan lar.

Bu tür va at ler her se fe rin de işe ya ra dı, çün kü va tan da şın ak lı -
na de ğil duy gu la rı na hi tap edi yor du. On yıl lar dır ya şa dı ğı iş siz lik,
yok sul luk, sos yal gü ven ce de ki sı kın tı lar, yol suz luk ve rüş ve tin
ül ke de ya rat tı ğı tah ri bat ve eşit siz lik, ada let siz lik çem be rin de hır -
pa la nan, ça re siz lik için de, ör güt süz lü ğün den do la yı ne ya pa ca ğı -
nı bi le me yen va tan daş hep inan mak is te di; bi ri le ri nin ar tık ken -
di si ne ya lan söy le me di ği ne inan mak is te di her se fe rin de. Ama ne
ya zık ki Tür ki ye’de si ya set sah ne si ah la ki ve hu ku ki de ğer le rin
en çok za fi ye te uğ ra tıl dı ğı alan la rın ba şın da ge li yor du.

Bu ne den le bu tür, ya kın dö nem de ger çek leş me si müm kün
ol ma yan va at le ri or ta ya atan si ya si par ti ler ve li der ler, her se fe -
rin de çi le keş ve iyi huy lu Türk in sa nı nın oyu nu al ma yı ba şar dı
ama kar şı lı ğı nı hiç bir za man ver me di. Bu bo zul ma as lın da ül ke -
de ki he men her yer de ya şa nı yor an cak ger çek bir yüz leş me ile
kar şı la şın ca ya dek ya ra ta bi le ce ği teh dit ler ve za yıf nok ta la rı mız
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or ta ya çık mı yor. 17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi imar af la rı -
nın, plan sız kent leş me nin, ka çak ya pı laş ma nın, kont rol süz gö -
çün ve en önem li si as lın da bi rin ci de re ce dep rem böl ge si olan
bir coğ raf ya ya, ül ke ye ge liş miş bir de mir yo lu ağı ya pa ma dı ğı -
mız için ne re dey se bü tün ağır sa na yi ya tı rı mı nın ku rul ma sı nın
ne ka dar yan lış bir se çim ol du ğu nu da göz ler önü ne ser di. 

Pe ki bu gün, 45 sa ni ye için de ba şı mı za ge len bü tün bu acı la -
rın, can ve mal ka yıp la rı nın asıl so rum lu su nun, 1950’ler de ki ka -
ra ta şı ma cı lı ğı nın de mir yo lu ye ri ne ka ra yo lu üze rin den ya pıl ma -
sı ka ra rı nı ve ren ve bü tün ya tı rım la rı da bu yön de yap tı ran si ya -
si ler ol du ğu nu ha tır la yan var mı içi miz de? 1950’le rin po li tik ter -
ci hi nin be de li ni, ya rım yüz yıl son ra, o ka ra rın al tı na im za atan -
la rın to run la rı di ye bi le ce ği miz bir ku şa ğın öde mek zo run da kal -
ma sı, ar tık şu kı sa dö nem men fa at ler üze ri ne ku ru lu zi hin ha ri -
ta mı zı ke sin ola rak de ğiş tir me miz ge rek ti ği ni hâ lâ gös te re mi yor
mu bi ze? 

Kü re sel le şen dün ya da biz den baş ka her kes so nuç odak lı ha -
re ket et me yi öğ ren miş gö rü nü yor. Biz ise top lum ola rak hâ lâ gü -
nü mü zü kur tar ma yı ve gü nü iyi ge çir me yi he def le ye rek ha re ket
edi yo ruz. İle ri de, uzun va de de ne ler olur, bu yap tık la rı mı zın so -
nu ne re ye gi der gi bi he sap la rı mız yok. Bu ka dar borç için de
olan, her gün şe hit ce na ze le ri nin gel di ği, her tür lü adi ve ör güt -
lü su çun en üst dü zey ler de bi le iş le ne bil di ği bir ül ke de biz hâ lâ
ma ga zin le ya tı yor fut bol la kal kı yo ruz, saç ma sa pan so nu gel mez
di zi ler le bey ni mi zi uyuş tu rup za ma nı mı zı ge çi ri yo ruz, ama ne -
re ye ka dar di ye de bir kez ol sun sor mu yo ruz. 17 Ağus tos Dep -
re mi bi le bi zim top lum ola rak ne ka dar gü nü kur tar ma odak lı bir
ya pı için de dö nüp dur du ğu mu zun ka nı tı dır ben ce. Bi rin ci de re -
ce dep rem böl ge si olan ve Ku zey Ana do lu Fay hat tı gi bi dün ya -
nın en ak tif fay hat la rın dan bi ri nin çev re si ne ne re dey se bü tün
ağır sa na yi ya tı rı mı mı zı yap mı şız, bü tün fab ri ka la rı mı zı bu ra ya
kur mu şuz; ne den? Çün kü İs tan bul’a, ser ma ye ye ya kın. Ama
ora sı dep rem böl ge siy miş, yı kı cı bir dep rem de can ka yıp la rı bir
yana eko no mik ola rak bü yük za rar gö rür mü şüz gi bi ko nu la rı,
so rum lu la rın cid di yet le dü şün dü ğü ne bi le şüp he li yim. Bir iş ya -
pa cak sak akıl, bi lim ve sağ du yu ta ra fı nı, sos yal fay da ta ra fı nı da
dü şün mek zo run da yız. Yok sa her bul du ğu boş lu ğu o an eli nin
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al tın da ne var sa onun la dol du ran ço cuk la ra ben ze riz. Dev let ida -
re si ço cuk oyu nu gi bi ya pıl ma ma lı. 

İş te 17 Ağus tos Dep re mi’nde aya ğa kal kan ve ül ke si nin so -
run la rı na sa hip çı kan si vil top lum ve si vil ini si ya tif, bü tün bu
bek len ti le ri kar şı la ya bi le cek ve de ği şim le ri ya pa bi le cek, yap tı -
ra bi le cek güç tey di as lın da. Eğer de va mı ge ti ri le bil sey di, afe te
da ya nık lı top lum ol mak la baş la yıp, top lum sal ha ya tın için de yer
alan kül tür den sağ lı ğa, in san hak la rın dan ada le te, eği tim den
spo ra, sa nat tan eko no mi ye, bi lim den eğ len ce ye ne ka dar un sur
var sa ta ma mın da bir ge nel iyi leş tir me, ge liş tir me ve çağ daş laş -
ma ya şa na cak tı. Dep rem ya ra la rı nı sa rar ken ken di ni gös te ren
bir lik ve be ra ber lik duy gu sun dan bes le nen zi hin ha ri ta sı de ği şi -
mi bü tün ya şam alış kan lık la rı mı zı, ken di mi zi ve baş ka la rı nı ko -
num lan dır dı ğı mız ye ri, ah lak ve hu kuk ko nu sun da ki dü şün ce le -
ri mi zi, yurt taş ol mak tan an la dı ğı mı zı ve da ha bir çok baş ka şe yi
ye ni baş tan ta nım la ya cak ve ül ke nin çağ daş me de ni yet le rin üze -
ri ne çık ma sı için ge rek li mo tor gü cü ya ra ta cak tı. 

17 Ağus tos’un haf ta sın da, di li mi ze otur muş, film ler de, rek -
lam lar da bi le kul la nı lan; “ne o, sen mi kur ta ra cak sın bu mem le -
ke ti” umut suz alay cı ifa de şek li, ye ri ni güç lü bir; “evet biz kur -
ta ra ca ğız”a bı rak mış tı bi le. Ne ya zık ki bu gün için bu si ner ji yi
ve ta rih sel fır sa tı eli miz den ka çır mış du rum da yız. 

Top lu mu oluş tu ran di ğer ya pı lar la bir lik te ve bir bi riy le uyum
için de ça lı şan, ulu sal men fa at ler çer çe ve sin de olu şan bir Si vil
Top lum ağı ve med ya, bu gün için hâ lâ en bü yük ih ti yaç la rı mız -
dan bi ri ola rak kar şı mız da du ru yor. Ger çek de ğe ri ne ula şa bil me -
si için, en az bil gi nin var lı ğı ka dar, bil gi nin doğ ru yo ru mu ve
doğ ru kul la nı la rak ha ya ta ge çi ril me si ve dav ra nış de ği şik li ği ne
yol aç ma sı ge rek mek te dir. Yok sa sa de ce kay nak ça lar da ka lan ve
ey le me dö nüş tü rü le me yen bil gi so run la rı mı zı çöz mek ten çok
uza ğa dü şer ve ül ke miz çe şit li se bep ler den do la yı sü re gi den
eko no mik zor luk lar için de ağır fır sat ma li yet le ri üst len me ye de -
vam eder. 

Bu fır sat ma li yet le ri tek tek bel ki çok muş gi bi gö rün mez ama
top la mı öy le bir nok ta ya ge le bi lir ki, gün olur; Irak’ın ku ze yi ne
ulu sal men fa at le ri niz için ope ras yon yap ma nız ge rek ti ğin de kar -
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şı nı za bir en gel ola rak çı kar ve ya AB’den gö rüş me le rin de va mı
için bir ta rih ala bil mek adı na ol ma ya cak ta viz le ri ver di rir Kıb -
rıs’ta si ze.

Bü yük ön de ri miz Ata türk, “Ça lış ma dan, öğ ren me den, yo rul -
ma dan ra hat ya şa ma nın yol la rı nı ara ma yı alış kan lık ha li ne ge tir -
miş mil let ler; ev ve la hay si yet le ri ni, son ra hür ri yet le ri ni ve da ha
son ra da is tik bal le ri ni kay bet me ye mah kûm dur lar.” der ken aca -
ba bu gün le ri mi zi mi ön gör müş tü? 

Bun lar aşıl maz en gel ler de ğil dir el bet te, he le Türk ler için...
Ama bu nun ön ko şu lu da en üst dü zey de bir mil li bir lik ve be ra -
ber lik ve dayanışma duy gu su dur. Tıp kı Kur tu luş Sa va şı’mız da,
17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi son ra sın da ol du ğu gi bi.

Ata türk, 1935 yı lın da mil li bir lik duy gu su nu ba kın na sıl ifa -
de et miş; 

Bir yur dun en de ğer li var lı ğı yurt taş lar ara sın da mil li bir lik,
iyi ge çin me ve ça lış kan lık duy gu ve ye te nek le ri nin ol gun -
lu ğu dur. Mil let var lı ğı nı ve bü tün lü ğü nü ko ru mak için bü -
tün yurt taş la rı nın ca nı nı ve her şe yi ni der hal or ta ya koy ma -
ya ka rar ver miş ol mak, bir mil le tin en ye nil mez si la hı ve
ko ru ma ara cı dır. Bu se bep le Türk Mil le ti’nin ida re sin de ve
ko run ma sın da mil li bir lik, mil li duy gu, mil li kül tür en yük -
sek te tut tu ğu muz ide al dir.

Ha ni ne re de, var mı gö re ni niz son yıl lar da yay gın med ya da
bu tür duy gu la rı? Var sa yok sa bö lü cü lük, et nik kö ke nin den tut -
tu ğu fut bol ta kı mı na ka dar, bi tir di ği okul dan ya şa dı ğı şeh re ka -
dar, eko no mik ge lir gru bun dan si ya si çiz gi si ne ka dar he pi mi zi
alt kim lik le re böl mek, her ke si alt kim li ği ile ta nım la nır ha le ge -
tir mek ve ay nı va ta nın yurt taş la rı nı ta raf la ra böl mek, Lo zan
Ant laş ma sı ’na ay kı rı ola rak Ale vi ve Kürt kö ken li va tan daş la rı -
mı za azın lık sta tü sü ve ril me si ni ta lep et mek, üni ter dev let ya pı -
mı zı bo zup fe de ra tif bir ya pı yı, eya let sis te mi ni ge tir me yi is te -
mek, Er me ni soy kı rı mı nı iş le di niz ka bul edin ar tık bas kı la rı,
Kıb rıs’tan çe kin as ker le ri ni zi de mek, ül ke nin te mel taş la rın dan
bi ri olan la ik li ği ye ni den ta nım la ma gay ret le ri, vs. vs. 

Biz Ana do lu’nun en az bin yıl lık hâ ki mi olan, Ana do lu’nun
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ge çiş top rak la rı ol ma sı se be biy le de pek çok et nik un su run ka rı -
şı mı nı da için de ba rın dı ran bir mil le tiz. Ata türk bu ta nı mı; “Tür -
ki ye Cum hu ri ye ti ni ku ran Tür ki ye hal kı na Türk mil le ti de nir”
di ye yap mış ve “Ne Mut lu Tür küm Di ye ne” sö züy le de per çin -
le miş ti. Bu ra da her han gi bir et nik kö ken vur gu su yok, ki za ten
gü nü müz de pek az dev let ırk sal saf lık üze ri ne ku ru lu dur. Tür ki -
ye Cum hu ri ye ti, em per ya list güç le re kar şı va tan la rı uğ ru na kan -
la rı nın son dam la sı na ka dar bir lik te mü ca de le ve ren Ana do lu in -
sa nı nın or tak ese ri dir. Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun mi ra sı na sa -
hip olan Ana do lu’nun bin yıl lık hâ kim un su ru Türk ler de, ye ni
Dev let le ri ni bu il ke ler le kur muş lar dır. Bu mil let ta nı mın da bir -
leş ti ri ci lik, bü tün leş ti ri ci lik, en önem li si de eşit lik ve bü yük ve
öz ve ri li mü ca de le le rin ar dın dan Tür ki ye Cum hu ri ye ti gi bi çağ -
daş bir dev let kur ma nın onu ru nu eşit ola rak pay laş mak var dır, ki
ta viz ve ri le me ye cek bir tek ko nu muz var sa eğer o da bu ol ma lı -
dır. 

Bu gün göç men ler ta ra fın dan ku rul muş Ame ri ka’nın New
York’un da zen ci sin den, his pa ni ği ne, Tay land lı sın dan, Uk ray na lı -
sı na ki mi çe vi rip “ne re li sin” di ye so rar sa nız so run, çe kik göz le -
ri ne, ko yu renk te ni ne, et nik yüz hat la rı na bak ma dan si ze “Ame -
ri ka lı yım” der. Çün kü Ame ri ka lı ol mak, bir ırk daş lı ğa, kan ba ğı -
na bağ lı bir şey de ğil dir. On lar için Ame ri ka lı ol mak; Ame ri kan
de ğer le ri ile Ame ri kan top rak la rın da, Ame ri ka lı gi bi ya şa mak
de mek tir, ki doğ ru su da bu dur. Ger çek Ame ri ka lı la rın Kı zıl de ri -
li ler ol du ğu nu ve öl dü rül me den sağ kal ma yı ba şa ran la rın to run -
la rı nın da bu gün son bi rey le ri ile kamp lar da ya şa dık la rı nı unut -
ma yın. Avust ral ya da böy le dir, Bre zil ya da böy le dir, hat ta kü re -
sel leş me ve nü fus ha re ket le ri nin ko lay laş ma sı ile bir lik te ne re -
dey se bü tün dev let ler ar tık bu ha le geç miş du rum da dır. İn gil te -
re’de bi le gi din ba ka lım be yaz bir İn gi liz gö re ne ka dar kaç ta ne
zen ci nin, Hint li nin ve ya Çin li nin ya nın dan ge çe cek si niz. Kü re -
sel le şen dün ya da bu du rum da as la bir so run de ğil dir. Bi la kis bu
kül tür çe şit li li ği ni re ka bet avan ta jı na çe vi re bi len dev let le re bü -
yük bir di na mizm de ge ti rir. Ame ri ka, bü tün dün ya dan çek ti ği
be yin gö çüy le yer yü zü nün en üs tün me de ni ye ti ni ve en yük sek
re fa hı nı ku rar ve ta bi ki ta ri hin gör dü ğü en mu az zam as ke ri gü -
cü nü de... Geç miş te de ata la rı mız Os man lı Dev le ti’nde 72.5 mil -
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le tin si ner ji si ni ni ay nı coğ raf ya da bu luş tur muş ve ta ri hin o gü ne
dek gör dü ğü en mu az zam im pa ra tor luk lar dan bi ri ni kur muş tu.
Do ğa nın ku ra lı dır; be sin zin ci ri nin en üst hal ka sı as lan bi le ya ra -
la nın ca ve ya ih ti yar la yıp güç ten dü şün ce, güç lü za ma nın da ya nı -
na yak laş ma ya bi le ce sa ret ede me yen sırt lan la ra yem olur. Bir lik
ve be ra ber li ği ni ko ru ma yı be ce re me yip güç ten dü şen Os man lı’ya
da öy le ol du... 

Ta rih, ders al ma sı nı bil me yen ler için te ker rür den iba ret tir.
Ha yat tan ders al ma sı nı bi len ler acı ders le ri sa de ce bir kez ya şar -
lar ve bun la rın tek rar ya şan ma ma sı için ken di le rin den son ra ki
ku şak la ra acı de ne yim le ri ni ak ta ra rak ön lem le ri ni alır lar.

Çok kül tür lü lü ğü bü yük bir ve rim li lik le ken di le ri ne uy gu la -
yan lar ne den se bi zim de ben zer iliş ki ler le bir mil let ola bi le ce ği -
mi zi bi ze çok gö rü yor lar. Bu ra da uya nık olmalı ve on la rın bu
oyun la rı nı bo şa çıkarmalıyız. Şanlı ama bazen de acılarla dolu
tarihimizden ders almamız gerekir.  

Bö lü cü ha re ket le re as la ve as la izin ver me me li yiz. En güç lü
dev let le rin bi le gel mek te olan de ği şim le re kar şı da ha da ya nık lı
ola bil mek için bir lik ler kur du ğu bir çağ da, bö lü nen dev let ler
kay bet me ye mah kûm dur. Bö lün me nin so nu cun da her kes kay be -
der. Güç lü, bü yük ve tek bir ulu sal güç ol ma nın avan taj la rı, ka -
pa si te si, çev re sin de ki et ki ala nı, dün ya üze rin de ki ağır lı ğı ve ge -
le ce ğin be lir siz lik le ri ne kar şı da ya nık lı lı ğı bam baş ka dır. Bö lü -
nüp bir şey ola ca ğı nı zan ne den ler de kı sa sü re son ra, ken di le ri -
ne ve ri len söz le rin hiç bir za man tu tul ma ya ca ğı nı gör mek zo run -
da ka lır lar ve ken di le ri ni kul la nan dev let le rin dö nem sel men fa -
at le ri ne gö re oyun ca ğı ol mak tan baş ka bir şey de ola maz lar. 

An cak bu söz le rim den umut suz ol du ğum an la şıl ma sın; ben
umu du mu yi tir mem. Sa de ce ül ke ye çok kıy met li bir za man di li -
mi kay bet tir di ler, ona kız gı nım. On la rın kork tu ğu ye re yi ne ge -
le ce ğiz, sa de ce bi raz da ha geç...

Sokra tes’ın de di ği gi bi; “ha ki ka te ben ze mek le, ha ki kat ay nı
şey de ğil dir.” Tür ki yem bu nu da an la ya cak bir gün, uma rım be -
de li çok ağır ol ma dan an lar...

Bu bö lü mün son alın tı sı ola rak Me lih Aşık’ın 12 Ey lül 1999
ta ri hin de Mil li yet ga ze te sinde, “AKUT ve genç lik” baş lık lı ya -
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zı sı nın bü tü nü nü siz ler le pay laş mak is ti yo rum; (Ek: 81)

Genç le ri miz le övün me yi, gu rur lan ma yı, umut lan ma yı öz le -
mi şiz... AKUT’a gös te ri len bü yük il gi nin ve sev gi nin al tın da
kuş ku suz bi raz da bu öz lem ya tı yor. Pe ki ama ne den her
alan da AKUT gi bi ba şa rı lı, ağır baş lı, öz ve ri li genç lik grup -
la rı mız yok... Ne den git ti ği yer den ses ge ti ren genç le ri mi zin
sa yı sı bir elin par mak la rı nı aş mı yor? 

Bu nun baş lı ca ne de ni dev le tin bir genç lik po li ti ka sı nın
ol ma yı şı dır... As lın da dev le tin genç lik po li ti ka sı var dır. Ama
bu genç lik po li ti ka sı genç le rin ken di le ri ni ye tiş tir me si, ör -
güt len me si, ül ke dü ze yi ni ve ça ğı aş ma sı na dö nük des tek -
le yi ci po li ti ka de ğil dir. Ya ne dir? 

Şu dur... Li se ler de ve özel lik le üni ver si te ler de genç le rin
iz len me si... Eğer ör güt len me ye ça lı şı yor sa der hal da ğı tıl -
ma sı, genç yaş ta ezil me si dir. 

Dev le tin en bü yük kor ku su genç le rin ül ke me se le le riy le
il gi len me si, üze rin de dü şün me si, dü şün ce le ri ni söy le me si,
her tür lü soy gu na, vur gu na, çü rü müş lü ğe kar şı çık ma sı dır.
Dev le tin po li ti ka sı genç le ri kor kut mak, bir ara ya gel me le ri -
ni ön le mek, ül ke me se le le riy le il gi len mek ten on la rı alı koy -
mak tır. 

Eğer hâ lâ ül ke si ne sa hip çık ma ya yel te nen ler olur sa...
Bun la rı il le gal ör güt len me le re it mek... On la rı ya sa dı şı ör güt -
ler için de top la dık tan son ra dev let güç le ri ni ve ce za ya sa la -
rı nı te pe le ri ne in dir mek tir.

Bi zim üni ver si te ye gi ri şi miz 1964 yı lı dır... Ara dan geç ti
35 se ne... Bu 35 se ne de iz le nen genç lik po li ti ka sı nın ana
ek se ni hep bu ol muş tur. Genç li ğe bu ül ke nin ge le ce ği ola -
rak ba kıl maz. Genç li ğe hep kor kuy la ba kı lır. Çün kü genç ler
yü rek le rin den ge len do ğal ses le top lum sal alan da hep iyi -
yi, gü ze li, doğ ru yu is ter ler. Tür ki ye’ye son yıl lar da ege men
olan yağ ma cı, ta lan cı, kap kaç çı, üç kâ ğıt çı kat man la rın en
bü yük kor ku su te miz ve yü rek li genç lik tir. Ve ül ke nin genç -
lik po li ti ka sı na bu kor ku ege men dir. Sap lan dı ğı mız çık maz -
la rın te me lin de genç li ği ez me yi, on la rın te miz duy gu la rı nı
öl dür me yi he def le yen ucuz ve gü nah kar po li ti ka lar ya tar.

AKUT la övü nü yo ruz... Her alan da AKUT’la rı mız ol sun
is ti yo ruz. Bu nun ol ma sı için top lum sal sağ du yu yu ise bir
tür lü or ta ya ko ya mı yo ruz. 
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Ya zık gü nah... Hem genç le ri mi ze... Hem ül ke nin ya rın -
la rı na...

Bu ya zı üze ri ne söy le ye cek çok sö züm yok sa de ce şu nu ha -
tır lat mak is te rim. Dev let so yut bir kav ram dır ve ken di ken di ne
bir ira de ge liş ti re mez. Bu ra da bah se di len genç lik po li ti ka sı
genç le ri dur dur mak olan dev let ira de si, dev le tin gü cü ne sır tı nı
da ya yıp ken di men fa at le ri için ira de ge liş ti ren sta tü ko dan bes le -
nen le rin or tak ira de si dir. 

Keş ke bu duy gu la rı o gü nün coş ku su, he ye ca nı ve inan cıy la
bu ka dar an lam lı ve güç lü di le ge ti ren ve ge le cek te bam baş ka ve
ışıl ışıl bir Tür ki ye’nin res mi ni gö ren ay dın la rı mız, sü re cin de -
va mı nın da ay nı coş ku, he ye can ve inanç la ta kip çi li ği ni yap sa -
lar dı. Bir fi kir ön de ri ol ma nın bi rin ci so rum lu lu ğu yol gös ter -
mek se, en az onun ka dar önem li pa ra lel so rum lu lu ğu da, gös ter -
di ği yo lu gü cü yet ti ğin ce so nu na ka dar ay dın lat mak tır. Keş ke,
bu ya zı lar da ki ruh ha li ni güç len di re bil mek için her gün bi ze ha -
tır lat sa lar dı de ğiş tir mek zo run da ol du ğu muz has ta lık lı an la yı şı -
mı zı, ka yıp lar la do lu köh ne zi hin ha ri ta mı zı ve en önem li si bu -
nu fark et mek için öde di ği miz be del le ri. Keş ke, o gün ler de ar ka -
sın da dur duk la rı, al kış la dık la rı AKUT’a ve şah sı ma 6-7 ay son -
ra bir bi ri ar dı na sal dı rı lar baş la dı ğın da, en azın dan ay dın so rum -
lu lu ğuy la, “bu işin eğ ri si doğ ru su ne dir” di ye sor sa lar dı. Da ha
dün ide al Türk gen ci di ye ta nım la nan, her  yer de ör nek gös te ri -
len, kar şı lık sız hiz met le riy le her ke si duy gu lan dı ran, cum hur baş -
ka nın dan ge nelkur may baş ka nı na, baş ba kan dan ba kan la ra, so -
kak ta ki va tan da şa ka dar her ke sin tak dir et ti ği bu ço cuk lar; rant
kav ga sı nın, pa ra la rı ce be in dir me le rin, an ti de mok ra tik uy gu la -
ma la rın suç lu su ilan edil di ğin de, bi ze işin as lı nı as ta rı nı so rup,
öğ ren mek is te se ler di, bi ze ilk he sa bı on lar sor sa lar dı. 

AKUT; bu gün ken di ne seç ti ği mis yon da, ki bu nu sa de ce zor
ko şul lar da fi zik sel ara ma ve kur tar ma yap ma nın da öte sin de baş -
ka ve bel ki de da ha önem li bir düz lem de ta nım la mak da ha doğ -
ru olur. Biz le rin asıl gö re vi; si vil ini si ya ti fin gü cü nü ve ya pa bi le -
cek le ri ni gös ter mek ve bu top lu mun zi hin ha ri ta la rın da bir de ği -
şim ya ra ta rak; ger çek te he pi mi zin ha ya tı nın, bu gü nü nün ve ge le -
ce ği nin bir bi ri ne ay rı la maz şe kil de bağ lı ol du ğu nu gös ter mek ve
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bu top rak lar da ya şa yan her bi re yin an cak ve an cak bu bü tün lü ğü
kav rar ve so rum lu luk la rı nı ye ri ne ge ti rir ise, top lum ola rak re fa -
ha, hu zu ra ve den ge li bir ge le ce ğe ula şa bi le ce ği miz ger çe ği nin
ya şa yan ör nek le ri ol mak tır. İnan dı ğı mız bu he de fe ulaş mak ve bu
viz yon de ği şi mi ne kat kı da bu lu na rak ül ke mi ze en bü yük hiz me -
ti ya pa bil mek için, biz ler ego la rı mı zı ve ki şi sel gü ven li ği miz le il -
gi li en di şe le ri mi zi bas tır ma yı çok tan öğ ren miş du rum da yız. Ta -
ma men gö nül lü ola rak ve hiç bir kar şı lık bek le me den, hiç ta nı ma -
dı ğı mız in san la rın gü ven li ği için, sağ lı ğı için yap tı ğı mız en zor
ve teh li ke li ara ma / kur tar ma gö rev le rin de bi ze güç ve ren en
önem li viz yon bu dur. İyi bir ama ca hiz met edi yor ol du ğu mu zun
bi lin cin de, Ata la rı mı za ya kı şır şe kil de dav ra na rak ör nek teş kil et -
mek ve bu uğur da her tür lü fe da kâr lı ğı gö ze al mak... 

Öy le gö rü nü yor ki, gö ze al dı ğı mız fe da kâr lık la rı yap ma mız
da ge re ke bi lir bir gün. Emin olun bu ne be ni, ne de AKUT’ta ki
her bi ri bir di ğe rin den yi ğit dost la rı mı as la kor ku ta maz. 

Biz ülkemiz ve insanımız için dağlarda, sellerde, enkazlarda
koştururken “kor ku”yu söz lü ğü müz den yıl lar ön ce atmıştık...
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