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Devleti ve milleti için gösterdiği gönüllü ve karşılıksız çabalarıyla, toplumun en güvendiği kurumların başında gelen ve büyük bir beğeni ve takdirle izlenen AKUT’a ve şahsıma bu kadar
acımasızca saldıranların asıl derdinin, 17 Ağustos 1999 Gölcük
Depremi’nde yaptığımız çalışmalar nedeniyle sembolik olarak
da olsa, sözel ve duygusal ifadesi AKUT’la özdeş olan muazzam ölçekteki bir ulusal uyanış hareketi olduğunu ve bu büyük
kitleleri harekete geçiren ortak duruş ve eylemin, aslında ülkemizin her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu köklü bir zihin haritası değişiminin ilk adımları olduğunu ancak yıllar sonra, bugün bir ulus olarak yaşadığımız sıkıntıları ve yaklaşmakta olan
ulusal varlığımıza dönük tehditleri görünce fark edebildim. Aslında 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’ni izleyen günlerde,
Türk Milleti’nin o eşsiz fedakârlığı ve tertemiz vicdanı ile kendi doğal mecrasında zaten başlamış olan ve eğer önü bilinçli bir
şekilde alınmasaydı, çağlayarak büyüyecek ve onyıllardır kendimizi kurtaramadığımız ulusal ataletimizi kıracak, bir diğer deyişle kötü kaderimizi değiştirecek olan bu ortak duruş, ortak çaba ve ortak eylem, bir sonraki adımda ülkedeki vurdumduymaz,
köhne, çağdışı ve kesinlikle özümüze aykırı anlayışı değiştirebilecek kadar muazzam bir enerjiyi de içinde taşıyordu.
Türk Milleti’nin kendi içinden çıkardığı, atalarının öz değerleriyle iş yapan, vatanına-milletine hizmet etme aşkıyla kendi
canını bile hiçe sayan, koşulsuz-karşılıksız yardımsever, bütün
hizmetlerini gönüllü olarak yapan ve en önemlisi ülkesi ve milletinin bölünmez bütünlüğü dışında hiçbir yere taraf olmayan ve
hiç kimseye kendisini kullandırtmayan genç bir ekibin rol model olarak ön planda kalması ve çok kıymetli zamanlarını kahvelerde, sokaklarda, vur patlasın çal oynasın anlayışıyla boşa
harcayan gençleri bütüncül bakış açısı ile, sosyal sorumluluk
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duygusu ile, birleştirici, yapıcı tavırları ile yönlendirmesi, sivil
inisiyatifin ve sivil toplum örgütlerinin önünü bir daha geri çevrilemeyecek şekilde açması ve en önemlisi yakın ulusal tarihimizin belki de en sıkıntılı sürecini, birbirine bağlı bir millet olarak
aşmamızın, kısacası bütün yapay bölünmüşlüklerin unutulduğu
milli birlik ve beraberlik duygularımızın yeniden hatırlandığı bu
çok önemli sürecin sembolik olarak dahi olsa öncüsü olması, ne
yazık ki ahlaksız, kuralsız, hukukun yavaş ve sorunlu işlediği,
yoz, kirli, her türlü menfaat ilişkisinin en sefil şekliyle sürdürüldüğü düzenin devamında menfaati olanların kâbuslarında bile
görmek istemediği bir şeydi.
Sistemdeki boşluklardan beslenenlerin ve statükonun korktuğu, Türk Milleti’nin ise her şeyden ama her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğu şey köklü bir paradigma-zihin haritası değişimiydi ve bu tarihi fırsat, yüzyılın en büyük afetlerinden biriyle birlikte kimsenin beklemediği bir anda kapımızdan içeri girivermişti.
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, paradigmayı “algı ve düşünceye
yön veren harita” olarak tanımlar. Kaba tarifle dünyayı algıladığımız, anladığımız, anlamlandırdığımız, yorumladığımız dünya
görüşümüz diyebiliriz. Bir kişinin veya bir toplumun paradigmasından-zihin haritasından söz ettiğimizde, o kişinin veya o
toplumun dünyayı algılama, anlama ve yorumlama biçimini dile getiriyoruz demektir. Gördüklerimizi, tanık olduklarımızı, yaşadıklarımızı ve başımızdan geçen her şeyi bu zihinsel haritalara göre yorumlarız. Bu zihin haritaları doğal olarak o kişinin veya o toplumun yaşamı boyunca karşılaştığı sayısız mesaja, zihinsel şartlanmalarına, ön kabullerine, inançlarına, deneyimlerine ve algısına bağlı olarak oluşur. Dolayısıyla farklı kişiler ve
toplumlar, aynı eşyaları, aynı olguları, aynı olayları, aynı kişileri başka başka şekillerde yorumlayabilirler. Sonuç olarak burada
genel bir doğrudan söz etmek mümkün değildir.
Buna göre biz dünyayı olduğu gibi değil öğrenmelerimizin,
koşullanmalarımızın, kendimize özgü deneyimlerinizin merceğinden bakarak görürüz. Bugün Irak’taki korkunç savaşa batı
devletlerinin bir kısmı, Amerikalıların demokrasi getirme çabası derken, pek çok başka ülke aynı süreci bir insanlık suçu ola-
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rak değerlendiriyor. Aynı olay, farklı gözlükler nedeniyle farklı
algılanabiliyor. Aslında hayatımızdaki pek çok konu da bunun
gibidir, olaylar ve süreçler bizim baktığımız gözlüğe göre, birbirine taban tabana zıt bir şekilde görülebiliyor.
Dünyayı algıladığımız zihin haritalarımız olan paradigmalarımız doğru da olsa, yanlış da olsa davranış ve tutumlarımızın da
kaynağını oluşturuyor. Bir diğer deyişle, davranışlarımızda, tutumlarımızda paradigmalarımızı referans noktası alarak çevremizle ilişki kurarız.
Kişilerin ve toplumların davranışlarında, algılamalarında anlamlı ve kalıcı, bütünlüklü değişimler yaratmak istiyorsak, bu
değişimi, konunun temeline inip o davranış ve algıları oluşturan
paradigmalar üzerinden başlatmamız gerekmektedir. Aksi halde
paradigma değişikliği yapılmadan davranışlarda yapılan, yapılmaya çalışılan değişiklikler yüzeysel ve kısa ömürlü olacaktır.
Bir kişinin, bir toplumun belirli bir konudaki davranışı, tutumu
ya da algısı bozuksa, önce bu bozuk davranış, algı ya da tutumun
altında yatan zihin haritasını anlamamız gerekir. Bozuk bir davranış, algı veya tutumu, altında yatan, onu besleyen zihin haritasına hiç müdahale etmeden değiştirmeye kalkışmak kalıcı bir
sonuç veremeyecektir.
Zihin haritalarımız kendimizle ve dünyayla ilgili her türlü algımızı, davranışımızı, seçimlerimizi ve kararlarımızı şekillendirdiği için yaşam kalitemizi birinci elden etkiler ve bu anlamda
yaşamsal önemi vardır. Ancak maalesef Türkiye gibi demokrasinin tam anlamıyla çağdaş, şeffaf ve çoğulcu bir şekilde oturtulamadığı, medyanın, toplumun zihin haritalarını kurgulamada
olağanüstü ve kontrol edil(e)meyen tekelci bir gücü olduğu ve
hukukun üstünlüğünün ve siyaset mekanizmasında hesap verilebilirliğin tam anlamıyla tesis edilemediği ülkelerde, doğru olduğuna inandığımız pek çok paradigmamız, yaşamı çoğu zaman
gerçekçi bir şekilde algılatamıyor bize. Toplumun zihin haritalarındaki sıkıntılar ve yanlışlar, Türkiye gibi demokrasiyi tam olarak kuramamış ülkelerde bilinçli olarak iyileştirilmiyor. Bunun
sonucunda da toplumun geneli müthiş kayıplarla dolu yıllar geçirirken ve geleceğini, çocuklarının geleceğini ipotek altına aldırırken, bu bozuk sistemden ve bilinçsiz insanların zafiyetlerin-
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den beslenen küçük bir azınlık zenginleşiyor, güçleniyor ve bu
oranda da cüretkarca hoyratlaşıyor. Toplumun topyekün kaybı
bu azınlığın kazanç hanesine işliyor ve bu kısır döngü böylece
derinleşerek sürüp gidiyor. Ta ki kaçınılmaz olarak bir gün, bir
yerde bu süreç kırılma noktasına gelinceye dek...
Bu kırılma bazen çok uzun süreli bir baskı ve stresin sonunda ani bir patlama ve şiddetle meydana geliyor; tıpkı 1789 Fransız İhtilali’nde olduğu gibi. Çok uzun yıllar kilise, krallık ve soylular sınıfı tarafından ezilen, sömürülen halk, burjuva ve köylü
sınıfı olarak birleşerek sonunda başkaldırır ve Fransız toprağına
ve devamında Avrupa kültürüne “eşitlik”, “özgürlük” ve “kardeşlik” değerlerini getirir. İnsanların hür ve eşit doğduğu düşüncesi ilk kez bu tarihten sonra konuşulmaya başlanır batı dünyasında. Bazen de Türk İstiklal Savaşı sonrasında olduğu gibi; tarihte eşi görülmemiş zaferlerin galibi olan dünyanın en güçlü
devletlerini, olağanüstü fedakârlıklar sonrasında Anadolu’dan
kovan Türk Milleti’nin yeni bir devlet, yeni bir anlayış, yeni bir
kültür meydana getirmesi gibi, Osmanlı’nın güçlü köklerinden,
yepyeni ve çağdaş bir anlayışla kurgulanmış, laik, demokratik,
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni doğurur ve
Türk toplumunu ümmet anlayışından kurtararak, ulus olma bilincine kavuşturur ve bireyi yurttaş konumuna yükseltir.
Her iki durumda da, toplumun yeni bir anlayışa kavuşabilmesi için ödediği bedel çok ama çok ağırdır. Köklü zihin haritası değişimleri ancak bu tür ağır travmalar sonrasında yapılabilir.
Toplumun tamamına hâkim olan, eski, köhne, kayıplarla dolu
olan ve sadece küçük bir azınlığa fayda sağlayan anlayış, çoğunluğun kazandığı, daha çağdaş, daha adil ve daha iyi bir yeni anlayışa yerini bırakmak zorunda kalır, tabii ki bedeli ödendikten
sonra...
Yaşam kaçınılmaz olarak değişim ve dönüşümdür. Akıllı ve
dürüst insanlar tarafından yönetilen toplumlar bu değişimleri
toplumun yararına kurgular ve devlet, millet, herkes kazanır. Bu
tür köklü zihin haritası değişimleri elbette ki kolay süreçler değildir. Yeni bir anlayışın toplumsal olarak kabul görmesi tek tek
bireylerde başlayan değişimin toplumu da peşinden sürükleyecek seviyeye gelmesi ile gerçekleşir. Bu da birçok durumda çok
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uzun zaman alır. Bugün dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Avrupa bile, bugünkü anlayışının temelini oluşturan Fransız İhtilali’ne kadar yüzyıllar süren acılar ve sıkıntılarla
ve insanlığa yakışmayan eylemlerle dolu bir süreç yaşamak zorunda olmuştur.
Zihin haritası değişimi süreçleri doğru kullanıldığı taktirde,
toplum gerçek anlamda bir çağ atlar. Eski ve köhne anlayış gider, yeni ve çağdaş anlayış gelir. Eğer o toplum gerçekten de
toplumu seven insanlar tarafından yönetiliyorsa tabi...
Burada da ne yazık ki en büyük engel hep statükodan gelir.
Bu sadece bizde değil, toplumlardaki zihin haritası değişimlerinin doğası gereği bütün kültürlerde aşağı yukarı bu şekilde yaşanır. Statüko ve statükodan beslenenler, uzun yılların birikimi
ile oluşmuş ve kurallarını çok iyi bildikleri mevcut mevzilerini
yitirmemek için ciddi ve sert bir direnç gösterirler her türlü değişime ve ellerindeki bütün gücü bunu engellemek, geciktirmek
için kullanırlar. Toplum kazanırmış, kaybedermiş gibi konularla
ne yazık ki sistemden beslenenler ilgilenmezler. Statüko sadece
kendi pozisyonunun devamlılığını sağlamaya odaklanır.
Aydın ve sorumluluk sahibi insanların bulunduğu yerdeki en
önemli ve büyük sorumluluğu, konusu ve konumu ne olursa olsun doğru olanı yapmış ve doğru olanı söylemiş olmaktadır bence. Bazen bu doğru olanların miktarı çeşitli sebeplerle toplumda
yeteri kadar fikir önderliği ve yol göstericiliği yapamayabilir ve
bu durumda ne kadar istense de, kötüye gidişi değiştirmeye yetmeyebilir. O zaman, şimdi olduğu gibi, doğru işler yapanlara sahip çıkarak onların enerjisini ve vizyonunu topluma rol model
olarak sunmak ve onlar gibi başka doğru işler yapanların ve doğru düşünenlerin yetişmesine çalışmak gerekir. Bir gün, konusu
çok da önemli değil aslında, yeteri kadar doğru işler yapan ve
doğru düşünen, doğru açıdan bakan olduğunda bu denge kendi
kendine yeniden kurulur ve televoleler, magazinler, saçma sapan
diziler, saatlerce süren futbol sohbetleri ve bunların yarattığı bilinçsizlikten güç alan bölücü ve irticai faaliyetler ve yolsuzluk
çarkı yerini daha entelektüel, daha çağdaş, daha insana yakışan,
vatana-millete daha faydalı konuların tartışıldığı, daha iyi ve yaratıcı fikirlerin üretildiği, daha sağlıklı bir geleceği hedefleyen
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yeni bir sürece bırakır. Batı dünyası bu eşiği çoktan geçtiği için,
ki bu noktaya ulaşabilmek için ödedikleri bedelleri göz ardı etmeyin, kendi toplumları için sürekli ilerleyen bir dengededir,
onlar kendi bacaklarına kurşun sıkmazlar, sıkamazlar, çünkü
toplumun çoğunluğunu oluşturan doğru düşünen vatandaşları
buna izin vermez.
Toplumların ortak bilincinde köklü bir zihin haritası değişimi yaratabilmek için vatanına, milletine hizmet etme arzusunu
içinde hisseden, çağdaş bir vizyona sahip, sorumluluk duygusu
gelişmiş insanların sayısını artırmamız gerekir. Bu da ancak insan kaynağına yatırım yapmakla, eğitimle, ve bu tür aydın insanları rol model olarak gençlerin önüne çıkarmakla olur. Her toplum kendi beklentileri ve istekleri ölçüsünde bir sistem kurar.
Toplumu eğitmezsek, neler isteyebileceğini ve kendi geleceğinin menfaatlerini nerede zannedebileceğini yıllardır izliyoruz.
Bence hiçbiri onların suçu değil. Gerçek suçlu; insanlarına çağdaş bir eğitim vermeyen, onlara tepeden bakan, vatandaşlarının
kendilerini geliştirme kapılarını kapatan, onları bilinçsiz ve cahil bir sürü gibi tutmanın ülkeye (daha doğrusu kendi statükolarına) faydalı olduğunu düşünen, daha da kötüsü onları kamplara
bölerek daha kolay idare edilebileceklerini düşünen gaflet, delalet hatta hıyanet içinde bile olabilen kötücül zihniyettir.
1954 yılında Köy Enstitüleri’nin Demokrat Parti zamanında
kapatılması, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri bu ülkede
yapılan 3 büyük aydın kırımıdır aslında ve zihin haritası değişimi fırsatlarımızın yok edilmesidir.
Bu zihniyet, kendi benzerleri dışındaki herkesi ezerek, kırarak, mağdur ederek 5 yıl öncesine kadar büyük ekonomik ve
sosyal kayıplarla birlikte ülkeyi şöyle böyle yönetebiliyordu.
Ama aradan hiç beklenmedik bir şey çıktı. Hiç beklemedikleri
ve hiç hazır olmadıkları bir şey oldu ve yıllarca ülkeyi rüşvetle,
yolsuzlukla, hırsızlıkla yönetmeyi ve kamuya ait olan kaynakları paylaşmayı alışkanlık haline getirmiş veya bunlarla yeteri kadar mücadele edemeyen siyasi partiler, milletin ortak iradesi ile
2002 seçimlerinde siyaset sahnesinin dışına itildiler ve yeni ve
denenmemiş bir parti olarak AKP aradan sıyrıldı, devletin başına oturdu. Sonrasını anlatmama gerek yok.

432

❏ Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏

Bize düşen, inancımızı asla yitirmeden, yukarıda da dediğim
gibi, doğru iş yapan ve doğru düşünen insanların sayısını artırmak olmalı. Bunu başardığımız takdirde doğru düşünen insanlar, toplumun fikir önderleri ve rol modelleri olarak diğerlerinin
de doğru düşünmelerini sağlayacak ve toplumumuzun gelişmekte olan çağdaş ortak bilinci aralarından kendine yakışan liderler
çıkaracak ve her şey çok daha güzel olacaktır. Benim insanıma,
kültürüme, değerlerime ve Türk Milleti’nin adını ATATÜRK
olarak verdiği, tarihin gördüğü en muazzam lidere bağlılığına
güvenim tamdır. Millet mutlaka ama mutlaka kendisi için en
doğru yolu bulacaktır.
Bazen bu değişim büyük savaşlar ve acıların üzerinden olur.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında neredeyse bütün dünyaya savaş
açan Nazilerin kontrolündeki Faşist Almanya, biraz doğuya
biraz da savaşa Amerika’nın da dahil olmasıyla yenilince, geride taş üstünde taş kalmayan, paramparça bir Almanya kalır. Aynı savaşta, tarihte insanlara karşı kullanılan iki atom bombasını
da Hiroşima ve Nagazaki’de göğüsleyen Japonya, dizlerinin üstüne çökmüş bir şekilde çıkar o savaştan. Sonuçta, bu iki korkunç yıkım, Alman ve Japon halklarını kendi içlerinde inanılmaz bir çalışkanlık, birbirine bağlılık ve yıkılmış ülkelerini yeniden ve daha güçlü inşa etmeleri konusunda müthiş bir azim ve
fedakârlıkla birleştirir. Daha 60 yıl önce birer savaş makinesi
olarak çıktıkları yolda dünyanın en büyük yıkımlarını yaşayan
bu milletler, zihin haritalarını topyekün değiştirerek, üstün bir
milli birlik ve beraberlik duygusunun gücüyle bir insan ömründen daha kısa sürede, dünyanın en gelişmiş medeniyetlerini kurarlar.
Zihin haritası değişim fırsatları bazen de ülkedeki hayatı derinden sarsan, hiç beklenmedik ağır ve büyük bir travmanın sonucunda kaçınılmaz olarak bir anda gerçekleşir; tıpkı 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde olduğu gibi. Onyılların boşvermişliği, siyasilerin akıl almaz yalanları, hiçbir zaman tutamayacakları sözler veren, zaten öyle bir niyetlerinin de olmadığı apaçık ortada olan siyaset kurumunu ele geçirmiş olan bu zihniyetin iflasının da tasdikli belgesiydi Gölcük Depremi. Çünkü devlet yönetimini onyıllardır elinde tutan ve kendi benzerlerinden
başka hiç kimseyi içeriye sokmayan, her türlü fedakârlığı göze
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alıp bir şekilde girmeyi başaranlara da kök söktüren statükocu
zihniyet, hem sürekli yalanlar söylemiş, devleti soymuş, milleti
cahil ve yoksul bırakmış, hem de millet korkunç bir acıyla yüzyüze geldiğinde, ne yapacağını bilemez halde o depremin enkazı altında kalmıştı. Başka türlüsünün olabileceğini de bilmediği
için her şeyi devletten beklemeyi bir alışkanlık haline getiren
millet ise, o acılı günlerde eşsiz sağduyusu ile müthiş bir dayanışma göstererek, o enkazın altından kendi azim, irade ve kararlılığıyla çıkmayı başarmıştı.
Sıra gelmişti bu sürecin devamını yaratmaya. İşte tam bu
noktada, tam elbirliği ve duygu birliği ile yeni bir Türkiye yaratma çalışmaları başlayacakken, bu köklü değişimle menfaatlerini
yitirecek olan statüko devreye girdi ve Türkiye bu fırsatı göz göre göre elinden kaçırdı. Belki de son 30 yılın en önemli değişim,
dönüşüm ve gelişim fırsatı da böylece elimizden uçtu gitti. Türk
Milleti nasıl enkazın altından hem kendini hem de devletini çıkardıysa, ülkeyi de çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine yine aynı kararlılık, çalışkanlık ve birbirine bağlılıkla çıkaracaktı.
Eğer kendi kendine başlayan bu sürecin devamı engellenmeseydi...
Prof. Dr. Zuhal Baltaş’ın “Değişim Yönetiminde İnsan” başlıklı kısa yazısında, 2001 Şubat Krizi için yazdıklarını sizlerle
paylaşmak istiyorum. “2001 Şubat krizi” ve sonuçları için söylediklerini, yerine “1999 Gölcük Depremi”ni koyarak düşünün,
en sonda geçen “kurumsal geleceği” de “toplumsal gelecek”
olarak okuyun;
Gelişmeyi tanımlayan değişimdir. İlerlemeyi, değişim belirler. Büyümenin ölçütü, bir evreden bir üst evreye geçiştir,
yani değişim... Toplumsal kalkınma ise, değişimin kitlelerce benimsenerek yaşamın kıvrımlarına eklemlenmesidir.
Değişim üstelik acımasızdır; direneni bağışlamaz, dışlar.
Değişim, güldür güldür akıp giden bir koca ırmaksa, akıntıya karşı yüzmek enerjiyi tüketir. Irmağın kıyısına bırakılmak, suyun hızla, çoğala çoğala önünden akıp gittiğini seyretmek acıların büyüğüdür; bireyler için de, toplumlar için
de. Hak edilmeyen bir yaşama razı olmak, “yaşamı ıskalamak”tır.
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2001 Şubat krizi, zihinlerde ister istemez bu tür yankılanmalar yapıyor. Özellikle bu coğrafyada, değişime direnç
ya da değişimin bir yöneten azınlığınca eritilerek evcilleştirilmesinin sayısız örneği var. Matbaanın kabulünden tutun
da, sanayi devrimi, aydınlanma çağı ve daha nice değişimi
uzaktan izlemenin ezikliğini yüzyıllardır yaşayan bir toplumuz. Bilimsel düşünce ve yöntemi dışlayan, bilgiyle kavgalı, bildiğinden şaşmayan, rehavet içinde bir toplum olmaya
indirgenmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Tüm krizlerimizin
kökeninde bu gerçeğin yattığını düşünüyoruz. Son yaşadığımız krizi de, zorlu ve sancılı bir yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak görmek istiyoruz.
İş dünyası için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
ve olmamalı da. Değişimin önemini fark eden şirketler, kendilerini yeni ekonomiye ve yeni iş yapma yöntemlerine hazırlıyorlar. Ne var ki, bu sürecin gerçekleşmesi kolay değil.
Değişimin gerektirdiği yeni yetkinliklere ve yeni rollere hazır olmak ya da zihin haritalarını değişimle bağdaştırmak
gerekir.
Değişime direnenler aslında bindikleri dalı kesmekte olduklarını fark etmezler. Enerjilerini direnerek harcamak yerine, değişimin gerekleri yönünde harcamanın gelecekleri
açısından çok daha akılcı olduğunu görmekte zorlanırlar.
Değişim projelerinin iletişim ve eğitim boyutlarının hedefi,
değişimin öznesi olan insan kaynağını geçmişe sarılmak
yerine geleceğe asılmanın kişiyi daha kazançlı kıldığı gerçeğiyle buluşturmaktır. Bu yaklaşımın benimsenmesi, gerek
bireysel, gerekse kurumsal geleceğin ve kalitenin güvencesidir.

AKUT’a, şahsıma ve bu ülkeye hizmet etmeye çalışan sayısız helal süt emmiş vatan evladına yıllardır ödetilen bedel, bugün toplum olarak her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz zihin haritası değişimini, daha sağlıklı, daha güvenli, daha müreffeh bir
geleceğe kavuşabilmemiz için, her şeyi de göze alarak sürdürmeye çalışmamızın ve bunu ısrarla talep etmemizin bedelidir...
Bu dediğimi, medyamızın bir kesimi tarafından neredeyse
haftalık olarak yaratılan ve işi bitince hemen tüketilen ve çöpe
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atılıp yerine yeni ve daha iyi boyalısının çıkartıldığı içi boş, sahte kahramanlar yaratma olgusu ile birlikte değerlendirin. Bütün
değerleri altüst edilerek abuk sabuk yarışmalarda, sahte, boyalı,
yoz bir dünyanın içinde olmayacak hayallerin peşinde koşturulan gençlerin bazılarının bile, birkaç yıl sonra uyuşturucu, şiddet
ve fuhuş batağında ne hallere düştüklerini görüyorsunuz.
Bugün medyamızın artık tamamen kaybedilmiş bir kesiminde sosyopatlar, şizofrenler ve kişilik bozukluğundan muzdarip
olduğu gün gibi aşikâr olan tipler ve her şeye hakaret etmeyi ve
saldırmayı maharet sayanlar, yılışık ağızlarıyla, bozuk Türkçeleriyle, küçük dağları ben yarattım tavırlarıyla ve hastalıklı düşünceleriyle köşe yazıyor, televizyon programları yapıyor, televizyonlara çıkarılıyor ve uzmanmış gibi her konuda ahkam kesiyorlar. Engelli vatandaşlarımız televizyonlara eğlence malzemesi
olarak çıkarılıyor. Halkı uyutmak hatta uyuşturmak ve bu edilgen konuma iyice alıştırmak için, ya sonu gelmez dizilerle ve
danışıklı olduğu gün gibi aşikâr olan sahte ve ikiyüzlü tartışma
ve kavgalarla ya da sabahtan akşama kadar göbek atarak kaba ve
insanları küçük düşüren bir eğlence anlayışı üzerine kurulu bir
televizyonculuk ile bütün gün dolduruluyor ve insanlar bu rezil
programları izlemeye mahkûm ediliyor.
Bütün bunlar olurken sanki bu konular başkasının sorumluluğundaymış gibi davranan RTÜK yöneticileri ise, kanunlarla
kendilerine verilen yetkileri değişik bir şekilde yorumlayarak,
gücünü AKUT’a karşı kullanıyor ve Bakanlar Kurulu kararı ile
ve kamu vicdanında, kamu yararına çalışmaları belgelenen ve
her fırsatta takdir edilen AKUT’un bağış toplamak için Türk televizyonlarında kamu spotunu yayınlamasına izin vermiyor.
Şu veya bu şekilde gücü eline geçirenler, bir süre sonra mutlaka kaybedeceklerini bildikleri o gücü, mümkün olduğunca
uzun süre elde tutmanın ve imkânları kendine ve yandaşlarına
çevirmenin en kolay yolunun sistemin devamı olduğunu biliyor
ve statükonun değişmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu anlayış, Türk Milleti’ni televole, popstar, gelin
- kaynana yarışmaları ile ilgilenen, şarkıcı, türkücü, futbolcudan
başka kimseyle kişisel bir özdeşlik kuramayan ve rol model olarak algılayamayan, futbolu bir sporcu olarak değil ama taraftar
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olarak hayatının merkezine koyan, varlığına bir anlam katabilmek için yapay bir alt kimlik grubuna ihtiyaç duyan, kendi başına pasif, ürkek ve çekingen ama alt kimlik grubu içinde olunca
rahatlıkla şiddete başvurabilen ve kırıp dökebilen, yönetmesi ve
kışkırtması kolay ve en önemlisi; birlikte hareket etmesi halinde
ortaya koyabileceği gücün farkında olmayan, dağınık ve
sindirmesi kolay bir toplum olarak kalmamızı istiyor.
Bunların hepsini reddeden ve kendi başına bir anlam ifade
edebilen ne varsa önünü almak zorunda olan, mevcut statükonun
devamında menfaati olanlar, ne yazık ki sadece şahsıma,
AKUT’a veya ülkesi ve insanı için mücadele eden yurtsever insanlarımıza değil, bütün Türk Milleti’ne büyük zarar veriyorlar
veya verilmesine seyirci kalıyorlar. 18.000’e yakın can ve on
milyarlarca dolar para kaybederek aldığımız ulusal tarihimizin
en pahalı derslerinden birini ve yakaladığımız eşsiz bir değişimdönüşüm fırsatı da ne yazık ki elbirliğiyle çökertildi. Bugün her
şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, hepimizin ortak geleceğini tehdit eden tehlikelere karşı milli birlik ve beraberlik duygusunu ve birlikte hareket etme kabiliyetini yeniden sağlayabilmek için kıvranan ülkenin aydın ve sorumluluk sahibi insanları,
daha 7-8 yıl önce yakaladığımız bu eşsiz fırsatın göz göre göre
ellerimizden, avuçlarımızdan akıp gittiğinin ne kadar farkındalar bilemiyorum.
O günlerde yayınlanan karikatürlerden biri bence bu durumu
çok güzel ifade etmiş, güldürürken düşündürmüştü... (Ek: 66)
Türkiye’nin son derece yüksek potansiyele sahip mizah dünyası o günlerde harika örnekler vermişti. Birbirinden anlamlı ve
vurucu karikatürlerle karikatürcülerimiz aydın sorumluluklarını
bence yerine getirebilmişlerdi. Oğuz Aral’ın öğrencileri bu
toplumsal kırılmada mesleklerinin hakkını verdiler... (Ek: 67)
Toplumlar çoğu zaman, yaşamlarında ve alışkanlıklarında
büyük bir zihinsel devrim yaratan bu tür zihin haritası değişimlerini, ya onyıllar süren ağır stres, baskı ve birikimin tıpkı bir fay
hattında, onyıllar hatta yüzyıllar boyunca biriken muazzam
enerjisinin aniden kırılarak büyük bir ivme ve yıkıcı bir güçle
açığa çıkması gibi, tıpkı Fransız ihtilalinde olduğu gibi o biriki-
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min sonunda süratli ve şiddetli bir şekilde yaşayarak ortaya koyarlar ve yepyeni ve daha sağlıklı bir denge ve düzenle yeni bir
hayat kurarlar. Bazen de bizim 17 Ağustos 1999 depreminde olduğu gibi sadece 45 saniye içerisinde herkesin hayatını altüst
eden muazzam bir travmanın sonunda bir anda bu zihin haritası
değişimi fırsatını yakalayabilirler.
İşte bütün acıları ve kayıpları bir yana; 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin hiç kimsenin hesaplayamadığı ve beklemediği
ama devamında getirebileceği olağanüstü hızlı değişim gücü
karşısında, statükodan beslenenler ve statükonun devamında
menfaati olanlar kısa sürede, kendi çıkarlarının nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini anlamaları ile birlikte derhal
en sert önlemleri alarak kendi doğal akışı ile başlamış olan bu
muhteşem değişim-dönüşüm sürecini, son derece iyi hazırlanmış yıkıcı bir toplum mühendisliği projesi ile bir-iki yıl gibi kısacık bir sürede yok ettiler. Bu bölümün devamında sizlerle paylaşacağım, o günlerde aklı başında herkesin dile getirdiği duygu,
düşünce ve temennilerden artık bugün kimsenin bahsetmemesi,
hatta hatırlamaması çok acıdır ve bence düşündürücüdür de...
Bu hareketin bizim gibi doğal öncülerine bin türlü iftiralar
atılırken, yaptıkları iyi şeyler de artık görmezden gelinmeye başlamıştı. O yıllarda bunun neden olduğunu, niye bize artık böyle
davranıldığını anlayamamış, daha 6 ay, 1 yıl öncesinde bile bizi
yere göğe sığdıramayanlar neden bize bu kadar hoyratça vuruyordu bir anlam verememiş ve çok ama çok üzülmüştük. Kurtardığımız insanları, ülkemiz için, insanımız için yaptığımız onca
güzel şeyi artık hiç yazmamaya başladılar. AKUT artık neredeyse sadece yerel basında yer alır olmuştu. Bazen bazı yerel muhabirler bizimle arama kurtarma görevine çıkar veya yaptığımız
fedakârlıkları kendi gözleriyle görür, etkilenir, duygulanır ve bizimle ilgili bir yazı hazırlardı ama merkezdeki yazı işleri çoğu
zaman durdururdu bu haberlerin girişini. Biz artık kendi ülkemizde görünmez olmuştuk.
Yeni bir seçim sürecini bitirdiğimiz 2007’nin yaz aylarında,
İlhan Selçuk; “Bu medyayla demokrasi olur mu” diye patladı sonunda. 14 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da, büyük Cumhuriyet
mitinglerinin birincisine katılan milyonun üzerinde yurtsever, o
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gün televizyonlarda ve ertesi gün de gazetelerde yaşadıkları olağanüstü coşkunun hak ettiği gibi yansıtılmadığını görünce medyayı sorgulamaya başladı. Ülkesi için bir şeyler yapmak için çırpınan pek çok kişi fark etti medyada görünmez olmanın ne demek olduğunu; oysa biz tam 6 yıldır bir kısım medya tarafından
görünmeziz kendi ülkemizde; ne diyeyim, benim dünyama hoş
geldiniz...
Toplumun çoğunluğunu oluşturan kesimi ise; renkli, boyalı,
sahte hayatlar vaat edilerek, magazinin, televolelerin, sonu gelmez futbol sohbetlerinin, ucuz ve kötü dizilerin ve sabahlara kadar süren eller havaya muhabbetiyle yoz bir eğlence anlayışının
içine çekildi. Bu konuda zaten 1990’lardan gelen bir alışkanlık
olduğu için de ne yazık ki toplumun çoğunluğunu oluşturan kesim kendini kurtaramadı bu bombardımandan.
Türk Milleti, son onyılların en büyük değişim-dönüşüm fırsatını avuçlarının arasından göz göre göre kaçırmış oldu.
Gerçekte o günlerde, Kurtuluş Savaşı’mızdan bu yana, bir de
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda bütün küresel güçlere baş kaldırarak, Türk Milleti’nin kendi yolunu çizmesi ve bunu bütün dünyaya kabul ettirmesinden sonraki en büyük milli birlik ve beraberlik fırsatı yakalanmıştı.
1980 öncesinde sağ ve sol diye kamplara bölünen gençler,
kendi kardeşlerine silah sıkar hale getirildiler. Arkasından da
Türkiye’nin en büyük aydın kırımlarından birinin yaşandığı 12
Eylül 1980 darbesi geldi. Bu ülkenin zaten zor yetişen aydın evlatlarını öyle bir ezdiler ki, takip eden yıllarda analar babalar çocuklarını okula yollarken; “aman çocuğum siyasetle ilgilenme, o
tür toplantılara katılma, bu tür insanlarla konuşma, uzak dur öyle şeylerden” diye öğütler verdi. Yani ülkenin sorunlarıyla, acıları, sıkıntıları olan insanlarımızın sorunlarıyla ilgilenmemek,
görmezden gelmek öğretildi bize. Bizden önceki kuşaklar ülke
sorunlarıyla ilgilenmenin bedelini birbirlerine kırdırılarak, hatta
daha da kötüsü işkence odalarında ezilerek ödeyince, ondan sonra yıllar süren bir sinmişlik, edilgenlik ve korku hüküm sürdü
aramızda. Ülkeyi kendilerine verilen komutlarla yöneten birileri vardı zaten, bizden istenense düşünmemek, ilgilenmemek, öğ-
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renmemek, görmemek, sorumluluk hissetmemek ve bilmemekti. Karşılığında ise bazılarımız, deveyi hamuduyla götürenlerin
artıklarından beslendi, bazılarımız yapay bir eğlence dünyasında beynini, aklını, duygularını uyuşturdu. Bunu reddedip doğruları söylemeye ve yapmaya çalışanlarsa her türlü zorlukla, iftirayla, kovuşturmayla, sürgünle, eziyetle, ekonomik olarak sıkıştırılmayla ve daha pek çok şeyle karşılaştı. Hatta en gözüpek ve
en kararlıları hunharca katledildi. Öyle ki bu 15 kadar yiğit aydınımızın susturulması, Türkiye’nin entelektüel kapasitesini en
az 10 yıl geriye götürdü ve meydan yabancıların menfaatlerinin
buradaki taşeronlarına kaldı. Yazık ki ne yazık...
İlerleyen yıllarda bir de renkli televizyonlar ve birçok TV kanalının da açılmasıyla, bu sefer gençlerin enerjisini çekebilecek
sahte ve boyalı hayatlar sunuldu önlerine. Bu süreçte siyaset
sahnesinde olağanüstü yolsuzluklar, ahlaksızlıklar birbiri ardına
hem de hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, milletin gözünün içine
baka baka yapıldı. Hayali ihracatla başladı, banka hortumculuğuyla devam etti, devletin kaynakları, kamuya ait olan araziler
bir o siyasi partinin yandaşlarına, bir bu siyasi partinin yandaşlarına peşkeş çekildi. Bazen o kadar abarttılar ki bu talan ve soygun düzenini, bizimki gibi büyük zafiyetleri olan bir hukuk düzeninde bile en yüksek makamlardaki kişiler dahi yüce divanlara çıkarıldılar, ama suçları sabit olduğu halde çoğu ya zaman aşımı gibi ne idüğü belirsiz bir gerekçeyle, ya da saçma sapan aflarla beraat ettiler. Bir baklava çalan çocuğun hapise atıldığı ülkede, devleti milyonlarca dolar zarara sokanlar ellerini kollarını
sallaya sallaya aramızda dolaşmaya devam ettiler.
Bu süreçte medyamızın bir kesimi neredeyse 24 saat yaptığı
seviyesiz yayınlarla, en büyük eğlencesi ve yaşamdan aldığı
keyfi göbek atmak olan ve başkalarının özel hayatını ve travmalı
ilişkilerini izlemekten garip bir haz duyan bir kitle yarattı ülkede ve magazin dünyası diye toplasanız 500 kişinin bile olmadığı sahte, boyalı, toplumumuzun değerlerine taban tabana zıt bir
anlayışı gözümüzün içine sokarak kültür anlayışımızı yerle bir
ettiler. Şehit cenazelerinin bile gazete sayfalarında zor yer bulduğu bu süreçte, medyamızın bu işlere bakan kesimi bilmem
hangi mankenin hangi futbolcuyla gezdiği, bilmemkimin kimle
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nasıl kavga ettiği, kimin kime ne hakaret ettiği, kim son sevgilisine son model araba almış, kimin selüliti daha çokmuş gibi rezil bir anlayışı en baş köşelerden duyurarak toplumumuzun zihnine kazımaya çalıştı. Ne yazık ki önemli ölçüde de başarılı oldu. Düşünmemenin, görmemenin, bilmemenin tek yolu saçma
sapan şeylerle beynimizi doldurmak ve ucunu kaçırana kadar
eğlenmekti, çoğumuz da bunu yaptık, çünkü bu en kolayıydı ve
statüko tarafından en çok serbest bırakılanıydı. Sonuçta bize de,
birbirinin sorunlarıyla ilgilenmeyen, bencil, kendi insanına, kendi kültürüne yabancılaşmış, değerlerini yitirmiş bir toplum haline dönüşmenin yanı sıra, bir de milyarlarca dolarlık borçla birlikte kara kara geleceğimizi düşünmek kaldı.
Ta ki Gölcük Depremi’ne kadar bu plan aslında fazla da sorunla karşılaşmadan yürüdü. İşte bütün bu süreç içerisinde hiç
beklenmedik bir şey oldu. 17 Ağustos 1999 tarihinde, yüzyılın
en büyük doğal afetlerinden biri yaşandı. Depremi takip eden
daha ilk saatlerde, fedakâr ve yüce gönüllü Türk insanı, daha
devletin kendisi bile ne olduğunu anlayamamışken, ülkenin dört
bir yanından depremzedelere yardıma koştu. Herkesin sevdiklerine ulaşmak için yolları doldurduğu ilk saatlerde ve günlerde,
olayın boyutunun farkında olan gençler kendi inisiyatifleriyle
kendi kendilerine organize oldular ve onbinlerce aracın doldurduğu yolları açık tutmayı inanılmaz bir şekilde başardılar.
AKUT ekipleri de, kurtarma ve yardım çalışmalarına gidenler
de bu sayede bölgeye vakit kaybetmeden ulaşabildi. Daha önce
böyle bir şey yaşamamış olan gençler sağduyularıyla, deprem
bölgesine sadece arama kurtarma konusunda çalışabilecekleri ve
yardım malzemesi götüren araçları geçiren son derece etkili bir
sistem kurdular. O anın acısı ile duygusal hareketlerin hepsini
de, o şartlar altında en uygun şekilde, bazen zor da kullanarak
durdurdular, ama o sürecin en hayati konusu olan trafiği hep
açık tutmayı başardılar. Herkes acılıydı, herkesin içi kan ağlıyordu, herkes korkuyordu ama ancak birlikte hareket edilirse bu
acı daha kolay atlatılırdı. Bu gerçeği aklı başında herkes fark etti ve o günlerde Türk Milleti tıpkı eskiden olduğu gibi tek bir yürek, tek bir ses, tek bir yumruk oldu. Birlikte çalıştı, birlikte ağladı, birlikte yaralarını sardı...
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Arkasından da sembolik olarak başını AKUT’un çektiği inanılmaz bir gönüllü harekatı başladı Türkiye’de. Ülkenin dört bir
yanından gelen ve deprem bölgesinde haftalarca hatta aylarca
isimsiz birer nefer olarak çalışan ev kadınları, öğrenciler, madenciler, memurlar, işçiler, motorcular, off-road’cular ve elbette
ki her dara düştüğümüzde en büyük güvencemiz olan Mehmetçik, her yaş ve meslek grubundan, her gelir grubundan sayısız
insan tıpkı Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu
gibi, birbirine en üst düzeyde bağlı bir ulus gibi çalıştılar. Bölgeye gelemeyenler, yaşadıkları yerde depremzedeler için bütün
çevrelerini kullanıp tonlarca yardım malzemesi topladılar, ilkokul öğrencileri bile cep harçlıklarını depremzelere yolladı, içinde vicdan olan herkesin yüreği aylarca depremzedeler için çarptı. Devletiyle, askeriyle, vatandaşıyla bütün Türk Milleti birlik
oldu ve acı, korku ve çaresizlik içindeki yurttaşlarına bir nebze
olsun yardım edebilmek için çalıştı, çabaladı, uğraştı, didindi.
Bu süreçte örgütlü olması ve yaptığı her şeyi planlı, kurallı ve
takım disiplini içinde yapması sebebiyle AKUT, Türk Milleti’nin bu gönüllü çabalarının sembolik liderliğini üstlendi ve
depremzedelere yardım çalışmaları her yerde AKUT adıyla anılır oldu. O günlerde herkes AKUT’luydu, gelen yardım malzemeleri bile AKUT’a diye yollandı. Yardım malzemesi taşıyan
kamyonlar, tırlar önlerinde AKUT yazarak girdi bölgeye. Yolları tutan gençler önünde AKUT yazan sivil araçlara geçiş verdiler sadece, gemilerle gelen malzemeleri bile limandan biz karşıladık. Gölcük’te günlerce uykusuz, dinlenmeden, boğazımızdan
doğru dürüst bir şey geçmeden kendimizi parçalarcasına çalıştıktan sonra Değirmendere’deki AKUT kampına vardığımda
gözlerime inanamadım. AKUT’un yiğit gönüllüleri hayatlarında
ilk kez karşılaştıkları bu ölçekte bir travmanın sorumluluğunu
gencecik yürekleriyle o kadar iyi omuzlamışlardı ki, her gece
800 ila 1000 kişinin kaldığı, yemek yediği, her yardım malzemesinin ayrı ayrı depolandığı, yolların şeritler halinde ayrıldığı,
araç giriş çıkışlarının kontrollü yapıldığı, her gelene uygun bir iş
verildiği, her gün motorcuların ve off-road’cuların çevre köylere yollanıp ihtiyaç tespitlerinin tek tek yapıldığı ve ertesi gün de
bu ihtiyaçların götürüldüğü inanılmaz bir sistem kurulmuştu Değirmendere’de. O gün AKUT’lu olduğum için duyduğum guru-
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ru size anlatamam. Benim arkadaşlarım, canlarım, birlikte bin
türlü belaya girip çıktığım kardeşlerim; yüzyılın en büyük afetlerinden birinin yaşandığı bu topraklarda, sadece sağduyuları,
çalışkanlıkları ve fedakârlıklarıyla en iyi hazırlanmış profesyonellere taş çıkartacak kadar iyi bir sistem kurmuşlardı. Birleşmiş
Milletler’in o süreçte kampımızı ziyaret eden yetkilileri bile,
ağızları bir karış açık seyrettiler yaptıklarımızı.
Türk insanı beklenmedik bir zamanda dara düşmüş ve tıpkı
eskiden olduğu gibi düştüğü dardan birbirine omuz vererek şahlanarak çıkmıştı.
Ve o günlerde gazeteler hep; “Artık Türkiye eskisi gibi olmayacak”, “Depremin küllerinden yeni bir Türkiye doğacak” türünden başlıklar atmaya, yazılar yayınlamaya başladı. Haksız da
değillerdi; Türkiye, uzun bir süredir unuttuğu birlik ve beraberlik ruhunu enkazın arasından sökerek çıkarmıştı. Bundan sonra
her şey bir başka olacaktı, eğer birileri bu yükselişi planlı ve bilinçli bir şekilde durdurmasaydı...
Kitabımın bu bölümünde sizlere, o günlerde değişik gazetelerde ve değişik kişiler tarafından, Gölcük Depremi’nden sonra
yaşanacağı ümit edilen, dile getirilen anlayış, yaklaşım, bakış
açısı, kısacası zihin haritası değişimi hakkındaki yazıları yorumsuz olarak sunmak istiyorum. Farklı siyasi anlayışta olan kişilerin yazılarını özellikle biraraya getirmeye çalıştığımı eklemek
isterim. O günlerde içinde yurt ve insan sevgisi olan herkes ama
herkes, siyasi görüşü ne olursa olsun aynı arzuyu, aynı inancı,
aynı beklentiyi dile getirmişti; Depremin küllerinden yeni ve
çağdaş bir Türkiye yaratmak...
Ertuğrul Özkök, depremden sadece 3 gün sonra 20 Ağustos
1999 tarihinde Hürriyet gazetesinde “Tek kişilik konvoylar”
başlıklı yazısında şunları söylüyordu; (Ek: 68)
Son 48 saatten bu yana Türkiye’nin her mahallesinde tek
kişilik, iki kişilik, üç beş kişilik konvoylar kuruluyor. ‘Sivil
toplum’ kavramını sadece siyaset yapmaya indirgemiş bir
toplum, şimdi gerçek sivil örgütlenmesine başlıyor. Deprem; bencillik ve vurdumduymazlık duvarlarımızı da yıkıyor. Türkiye 8.4 şiddetinde bir yardım azmiyle yola çıkıyor.
‘Görev başına yurttaşlar’ haykırışları bütün mahalleleri dolaşıyor, sivil toplum kendi seferberliğini kendi ilan ediyor.
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Bunun için ne bakanlar kurulu kararı, ne kanun, ne kararname gerekli. Yurttaş, kendi kararnamesini kendi çıkarmış,
tek kişilik, beş kişilik, on kişilik konvoylar halinde yola koyulmuş bile...
......
Herkesin ruhunda bir ‘AKUT ateşi’. Herkes gönüllü bir
‘AKUT’çu’-Üniformasız bir kırmızı üniformalılar ordusu giderek büyüyor. Türkiye’nin felaket melekleri her geçen gün
sembol haline geliyor. Ülke, uzun zamandan beri unuttuğu
‘cemaat ruhunu’ yeniden kazanıyor. Bölünmüş ruhlar, yeniden birleşiyor. Üç beş parçaya bölünmüş vatan, yeniden
üniter ruha bürünüyor. Türkiye’nin gerçek sivil toplumu, bu
depremin enkazının içinden doğacak. Sivil toplum kavramını siyasetin lağımlarında iğdiş eden zihniyet, bu enkazın
altında kalacak. Bu küllerden yeni bir toplum doğacak.
......
Milliyetçilik sadece bayrak dalgalandırmakla olmuyor.
Vatanseverlik sadece askerlik yapmakla bitmiyor. Yurttaşlık
beş yılda bir oy kullanmaktan ibaret değil. Sadece devletin
eli yaraları sarmaya yetmiyor.
......
Şimdi Türkiye’nin bütün mahallelerinden tek kişilik konvoylar yola çıkıyor. Bu konvoyların güzergahı sadece deprem bölgesi değil. Onlar, gerçek anlamda bir millet olmaya, gerçek anlamda bir demokrasi kurmaya doğru yol alıyorlar. Her biri ‘AKUT’çu’ haline gelen gençler, bir toplumu
toplum yapan en büyük değerin, dayanışma, yardımlaşma
olduğunu gösteriyorlar.
Evet bu muazzam enkazın altından yeni bir Türkiye doğuyor.

Ertuğrul Özkök, 2 Eylül 1999 tarihli Hürriyet gazetesindeki
yazısında, bu kez toplumu ciddi şekilde rahatsız eden bir af yasası ile ilgili durum değerlendirmesi yaparken şu saptamaları da
ekliyor;
Ancak İzmit Depremi şimdi Türk siyasetinde yeni bir milat
yaratmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar büyük meselelerde
gözler orduya çevrilir ve onun sorunu çözmesi beklenirdi.
İlk defa olaya halk el koydu. Sessiz çoğunluk, ilk defa sesli
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bir eyleme geçti. Bu, deprem küllerinden Zümrüdüanka
misali sivil kamuoyunun doğuşunun ikinci işaretidir. O nedenle artık hiçbir siyasi güç bu sese ilgisiz kalamaz. Dün
AKUT miğferini başına takmak zorunda kalan “devlet” artık bu yeni gücü hesaba katmak zorunda.

Ertuğrul Özkök, depremle birlikte sessiz sedasız ortaya çıkan
ve büyük sorumluluk üstlenen sivil inisiyatifi ve kapasitesini ilk
günden itibaren çok iyi okumuş ve yazılarında da buna yer vermişti. 30 Kasım 1999 tarihindeki Hürriyet gazetesindeki yazısında ise, “Sivil Rönesans: 102 AKUT” başlığı altında ‘Doğa
Savaşçıları’ adlı sivil toplum örgütünün, balık avlarken trol ağlarıyla yavru balıklara ve yuvalarına da zarar veren trolcülerle
mücadelesine yer vermiş ve AKUT’tan sonra kurulan arama ve
kurtarma örgütlerinin sayısının artık yüzlere ulaştığını ekleyerek
şu yorumu yapmıştı; (Ek: 69)
Türkiye 21. yüzyılın kapı aralığında müthiş bir sivil uyanışı
yaşıyor. Toplumsal hayatın her alanında genç yaşlı, her kesimden insan tarihimizde belki ilk defa bizi ilgilendiren meselelere karşı ‘militanca mücadeleye’ başlıyor. Yıllarca militanlığı sadece sokak siyasetinde, aşırı uçlarda yaptık. Şimdi gerçek hayatın içinde yapıyoruz.
.....
Siyasetten, liderlerden umudu kestik. Ama ben işte bu
sivil rönesansa güveniyorum.

Rauf Tamer, 23 Ağustos 1999 tarihinde Sabah gazetesindeki
köşesinde; “Herkesin ortak görüşünün, bizdeki dayanışmanın
muazzam ama organizasyonun sıfır olduğu yönünde” olduğunu
söylüyor ve şunları ekliyor;
AKUT’u görüyor musunuz? İşte gerçek Türk Gençliği bu.
Yoksa üniversite bahçesinde dövüşenler değil. Demek ki
AKUT’lar çoğaldığı zaman, o muazzam dediğimiz dayanışma, bir de bilinç’le kesişecek.

Derya Sazak, 24 Ağustos 1999 tarihinde Milliyet gazetesinde “2000’lerin inşası” başlığı altında yabancı bir gazetenin yorumuna yer veriyor; (Ek: 70)
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The Observer gazetesi, “Türkiye’deki yıkıntılardan yeni
umut inşa etmek” başlığını taşıyan yorumda, deprem felaketinin 2000’li yıllardaki ‘değişim’in başlangıcı olabileceğini yazmış;
‘Türkiye’de eskimiş ve itibarı olmayan siyasi klik, Türk
toplumunun son 20 yılda geçirdiği değişikliğe rağmen, köhne bir anlayışla iktidara asılıyor. Ülkedeki yeni sosyal güçlerin, siyasi iktidarı ele geçirmesini sağlayacak demokratik
ve orta sınıf devrime ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece bu sınıf, Türkiye’nin yasalara dayalı, istikrarlı
ve Avrupa ailesinin açık demokrasisine dayalı büyük değişimi tamamlayabilir. Ve 1999 depremi sadece bir trajedi
değil, bir başlangıç olarak hatırlanabilir.’

Fikri Sağlar, 24 Ağustos 1999 tarihinde Milliyet gazetesi’nde
şunları söylüyor;
Bu yüzyılın son doğal faciası, bir başka felaketi de açığa çıkardı. Devleti yönetenler, gerçekleri bilmelerine karşın, halkı koruyacak, uyaracak önlemleri almamış, adeta onları
ölüme terk etmişler. Yetenekli ve basiretli değiller, üstelik
vurdumduymaz ve pişkinler.
Her felakette yeni raporlar hazırlanır ama uygulanmaz.
Adana depremi sonrası, Sivil Savunma Kuruluş Yasası’nın
yeniden düzenlenmesine karar verilmişti. Ayrıca enkaz altı
arama, kaldırma, ilk yardım ve imar konularında son teknolojiye sahip uzmanlar yetiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştı.
Müteahhitler cezalandırılacak, imar mevzuatı gözden geçirilecekti. Hepsi lafta kalmış...
Oysa sivil örgütler kendini geliştirmiş ve devletin açığını kapamaya çalışmıştır. Eşsiz yurttaş dayanışması gösterenlere, sivil toplum örgütlerine, özellikle gençlere, AKUT’a ve
Silahlı Kuvvetler’e şükran borçluyuz.
.....
Uluslararası dayanışmaya sevinmeliyiz ve insana verdikleri değeri örnek almalıyız... Bir facia ve bir yönetim rezaleti yaşanıyor. 21. yüzyıla bu çökmüş düzenle ve bu düzeni yaratanlarla girmeyelim. Yazık olur!..
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Talat Halman, 29 Ağustos 1999 tarihinde Milliyet gazetesinin Gazete Pazar ekindeki yazısında “Deprem devrimi” başlığı
altında şunları söylüyor; (Ek: 71)
Merkezi ve yerel sistemimiz, illetlerin ve ifritlerin yarattığı
enkaz altında kaldı. Çünkü o illetlerle ifritlerin çoğunu sistem kendisi beslemişti ya da çoğunu doğurtup yaşatan iblisti o sistem. Depremden devrime yönelmekten başka çare
yoktur Türk ulusu için. ‘Yaraları sarmak’ gibi bir aldatmacaya boyun eğemeyiz. Bütün ülkenin ayağa kalkması, yüreksiz devleti, sünepe hükümeti, yanlış yönetimi, yoz ideolojileri tümden ezmek üzere tümen tümen yürümesi zamanı
gelmiştir.
.....
Depremin ve trajedinin tek gerçek kahramanı halktır
halk. Politika, partiler, parlamento, liderler, kamu yetkilileri
ve yerel yönetimler, bu güçlü halkı temsil etmeye layık olmadıklarını kanıtladılar. Türk ulusu, bu yarım yamalak iktidar düzenine müstahak olmadığını gösterdi.
Depremden bir ‘Yeni Türkiye’ doğması zorunludur artık.
Yaşadığımız felaketin tek olumlu sonucu, tek hayrı bu olacaktır.Deprem karşısında her resmi kesim iflas etmiştir...
.....
Devlet Baba devleti ele geçiren ‘babalar’ ve ‘akbabalar’ın ve ‘şambabalar’ın insafsız, sorumsuz, hatta gaddar
düzeninden kurtarılmalı...
Halka hizmet kültürü Cumhuriyet’in baştacı olmalı...
Kamu sektörünün umursamazlığı, ihmalleri, rüşvet ve yolsuzlukları, eziyetleri sona erdirilecektir, başka çıkar yol
yoktur.
Irkçılıktan, faşizmden, kadercilikten kurtulmak zorundayız. Ve bu çarpık düşünceleri istismar edenlerin elinden,
dilinden.
İnsan değeri kültürünü yerleştirerek uygar olabileceğiz.
Türk insanını ekonomik bir birim, işgücünde, savunmada
bir sayı olarak değil, saygın bir birey olarak görmek zamanı geldi.
.....
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Ahlak ve erdem kültürünü yerleştireceğiz. En az yirmi
yıldır bir çete, mafya, vurgunculuk, namussuzluk ve yağma
düzeni içinde yaşıyoruz. Kurtulacağız bu çirkeften.
.....
Bütün bunlar zamanında yapılsaydı, deprem böylesine
viran etmeyecekti bir bölgeyi, böylesine katliam olmayacaktı, milletçe böylesine yıkılmayacaktık... Depremden
devrime gidelim, ‘Yeni Türkiye’yi yaratalım.

2 Eylül 1999 tarihinde, farklı görüşlerde 100 kadar meslek
örgütü, vakıf ve derneğin imzasıyla, neredeyse o günkü bütün
gazetelerde, içinde de AKUT’a özellikle teşekkür edilen “Kamuoyuna” başlığıyla yayınlanan bildiride şu saptamalar yapılmıştı; (Ek: 72)
Deprem felaketi sorunlar kadar çözümlerini de ortaya koydu. Bireyleri ve kurumlarıyla eksiklerimizi yüzümüze vurdu; ama bunları düzelterek gelecekte Türkiye için neler
yapmamız gerektiğini de gösterdi.
Şimdi önümüzde keskin çizgilerle ayrılmış iki yol var:
Biri, yaptıklarımızın bütünüyle doğru olduğunu, felaket nedenlerinin ‘başkaları’ olduğunu savunarak, akıldışı bir didişme-tevekkül karışımı içinde yürümektir. Bu yolu çok iyi
biliyoruz.
Diğer yol, her şeye yeni gözlerle bakarak, toplumun sivil ve resmi birey ve kurumlarıyla birlikte hereket etmesi
gerektiğini ve bireylerin devlet için değil, devletin bireyler
için var olduğunu kabul eden bir zihniyetle çağdaş bir toplum olmaya doğru yürümektir.

Vecdi Tamer, 3 Eylül 1999 tarihinde Finansal Forum gazetesindeki köşesinde, Ertuğrul Özkök’ün 2 Eylül 1999 tarihli yazısındaki saptamalara katıldığını söyler. Gölcük Depremi’nin yarattığı sürecin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgular ve “AKUT sivil girişimin sembolü” başlıklı yazısında aşağıdaki saptamaları yapar; (Ek: 73)
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AKUT sessiz ama giderek güçlenen ve ülkesine sahip çıkan
büyük bir kitleyi temsil ediyor. Bu kitle geçen Çarşamba günü itibariyle sivil toplumu sembolize eden miğferi Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Bülent Ecevit’e giydirirken,
Türk toplumsal yaşamı da yeni bir mecraya girmiş oldu.
Türk toplumunun böyle bir yenilenmeye gerçekten de
çok gereksinimi vardı. Toplum gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda hızla değişirken, devlet ve hükümet katında
Tanrı’nın ulu kulları olduğunu düşünenlerin sultası devam
ediyor, modernize olan Türk kitleleri önünde feodal koşullanmalardan bir türlü kurtulamayan bir başka kitle olduğu
yerde sayıyordu. Oysa, birinci kitle ikinci kitleyi eğitebilir,
onu daha verimli ve etkin bir pozisyona doğru çekebilirdi.
Gelin görün ki, bu ikinci kitleyi oy deposu olarak gören siyasiler buna katlanamazdı.
Sonra deprem oldu. Fakir insanların binaları yerle bir
olurken, 7.4’e rağmen ayakta kalan binalarda yaşayanların
bilinç düzeyi yüksek olanları harekete geçti. Devlet deşifre
olurken, AKUT gibi sivil örgütlerin sessiz ve etkin çalışmaları öyle bir noktaya tırmandı ki, devleti kendisinin sananlar rahatsız olup bu örgütü eleştirmeye başladı. Sivil toplumun kendi inisiyatifiyle içinden çıkarttığı etkinlik ve verimlilik düzeyi yüksek örgütler, 19. Yüzyılın son yllarından kalma tasarılarla üretilmiş devlet örgütü Kızılay’la karşı karşıyaydı.
.....
Türkiye’nin sivil topluma geçişi ve düşünce sistemlerinin modernizasyonu İzmit Depremi’nin sonuçlarından birisi olacaksa, belki de o zaman onbinlerce Türk vatandaşının
ölmesi ..... (boşuna olmaz).

Vecdi Tamer, 24 Eylül 1999 tarihinde Finansal Forum gazetesindeki köşesinde “Hukuksuzluk hukuku” başlıklı yazısında
da o günlerde çıkartılmaya çalışılan af yasasını ve cezaevlerindeki isyanı birçok sağduyulu insan gibi eleştiriyor ve şunları ekliyor;
Cezaevi yetkililerini ve işlediği suçun cezasını çeken diğer
mahkûmları korku ve şantajla kendi saflarına çeken; bu olmadığı takdirde onları öldüren, yaralayan; içeride ya da dı-
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şarıda ülkeyi yağmalamaya devam eden mafya bozuntuları
ve çeteler; AKUT’un temsil ettiği taze sivil güçler ve
TSK’nın temsil ettiği toplumsal dirlik sayesinde birgün mutlaka durdurulacak. O noktada sivil toplum da gerçekten
kurulmuş olacak.

Cengiz Çandar, 4 Eylül 1999 tarihinde Sabah gazetesinde,
“17 Ağustos haritası” başlıklı yazısında mevcut siyasi liderlerin
toplum gözündeki saygınlığı ile, Gölcük Depremi’ndeki başarılı çalışmalarıyla toplumun yeni ulusal ve ‘sivil’ kahramanlarının
saygınlığını karşılaştırıyor ve şunları söylüyordu; (Ek: 74)
Bu isimlere yönelik saygı, itibar ve hayranlık; siyasi liderlerin dolayısıyla siyasi yapının ‘kamu vicdanı’nda iflasının
belgesi.
Bu yönde çok çarpıcı son işaret, ‘101 imzalı’ ve gazetelerin neredeyse tümünde tam sayfa yayınlanan ilanlarla geldi. 16 Ağustos günü, biraraya gelmeleri hayal dahi edilemeyecek, son iki buçuk yılı adeta bir ‘ideolojik iç savaşın
amansız hasımları’ olarak geçirmiş olan nice örgüt, kuruluş, dernek, yurttaş girişimi, kimilerince ‘devlete sivil topumun ihtarnamesi’ diye tanımlanan son derece anlamlı bir
metnin altında imzalarıyla buluştular.
Böyle bir durumda, siyaset sınıfı ne yapar? Toplumun
beyin kıvrımlarındaki bu ‘derin fay kırıkları’nı fark eder;
‘zihniyet devrimi’nin ‘sismik ölçüsü’nü edinir ve itibar yenilemenin yollarını araştırır değil mi? Normali budur. Bizimkiler, depremde devletin (ve onu temsil eden hükümetin) sergilediği beceriksizlik ve kötü performans nedeniyle
toplumun adalet duyguları ve otoriteye güveni zaten sarsılmışken, çıkıp bir topumun ‘adalet duyguları’ ve ‘toplum duyarlılığı’na hakaret niteliğinde bir af yasası çıkarttılar.
Cumhurbaşkanı’nın bunu veto etmiş olması, hükümetteki üçlünün böyle bir kepazeliğin altına yattığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor.
Bu hükümetin şu anda somut alternatifi bulunmayabilir;
ama bu hükümetin (yani onu oluşturan siyasi kabileler) Türkiye’nin geleceğinde yeri kalmamıştır. Hükümet, artık ‘mazi’dir. 16 Ağustos’a aittir.

450

❏ Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏

Türkiye’nin 17 Ağustos’tan sonra çizilen yeni ‘ruhi ve
zihni haritası’nı göremeyen hiçbir siyasi oluşum veya kişinin, Türkiye’nin geleceğinde yeri olmayacaktır.

Beşir Ayvazoğlu, 4 Eylül 1999 tarihinde Zaman gazetesinde
“Depremin öğrettikleri” başlıklı yazısında, Gölcük Depremi’nin; sivilleşmenin ve sivil inisiyatiflerin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyler ve şunları ekler; (Ek: 75)
Şu gerçeği kafamızı duvarlara çarpa çarpa öğrendik; Demokrasi ancak sivil, örgütlü bir toplumda mümkündür. Sivil
inisiyatifleri tehlike olarak görüp faaliyetlerini kısıtlamaya
çalışanların asıl amaçları şu; Demokrasinin önünü kesmek.
Ama toplum kendi gücünün artık farkına varmıştır; depremde bile boş durmayan ‘açık toplum düşmanları’ bundan
böyle o kadar rahat at oynatamayacaklar. 17 Ağustos
1999’un yeni bir başlangıç olacağına ben de yürekten inanıyorum.

Hasan Cemal, 4 Eylül 1999 tarihinde Hürriyet gazetesindeki
“Güçlü toplum, örgütlü toplum ve demokrasi” başlıklı yazısında
sivil toplum örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin önemine dikkat
çekmiş ve “AKUT” alt başlığı altında da şunları söylemişti; (Ek:
76)
Yinelemekte yarar var;
Devlet, sivil toplumun önünü açmalı. Sivil inisiyatife
köstek değil destek olmalı. Bunun hukuki ve teknik çerçevelerini bir an önce hazırlamalı.
Cumhurbaşkanı Demirel, deprem felaketinde büyük bir
özveriyle çalışmış AKUT örgütünün başkan ve yöneticilerini kabul ederken şöyle demiş: Her şeyin devletten beklendiği bir ortamdan, herkesin üzerine düşeni yapması lazım
geldiği bir ortama geçiliyor. Örgütlü toplum güçlü toplumdur. Bir toplumda herkes bazı şeyleri kendisine görev edinirse, o toplum hakikaten sağlıklı ve sağlam bir toplum haline gelir.
Kısacası: Sivil toplumun gelişmesi, toplumun örgütlenmesidir, demokrasinin ete kemiğe bürünmesidir. Devlet
korkmasın, önünü açsın!
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Takvim gazetesi 4 Eylül 1999 tarihinde “Bir Ulusun Erdemi”
başlıklı bir yazı yayınlar. Bu yazıdan bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum; (Ek: 77)
Türkiye’yi acıya boğan deprem felaketi, Türk ulusunun yüksek erdemini sergilemesine de vesile oldu. Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren halk, görülmemiş bir
dayanışma örneği gösterdi.
Devletin imkânlarından önce deprem bölgelerine koşan
Türk halkı, facianın acısını yüreklerinde hissederek adeta
birbirine kenetlendi. Türk halkını böylesine kaynaştıran
‘birlik ve beraberlik’ duygusuydu.
.....
Toplumsal dinamizm, siyasetin yeniden yapılanmasını
ve ekonomik kalkınmayı beraberinde getirecek.
.....
Türk milletinin müthiş dayanışması, siyasilere mesaj niteliğinde. Kendini sürekli yenileyen halk, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda yeniden kalkınmanın sinyalini veriyor. Ancak Türk milletinde aslında öteden beri var olan bu
erdemi, 1984’ten sonra türeyen ve hâlâ da var olan vurguncular, köşe dönücüler, yuppiler, şehir burjuvalarının bu duyguları anlaması hiç de mümkün değil. Onlar toplumu küçümsüyor ve küçümsedikleri bu toplumun gerçek değerini
anlamaktan çok uzaklar.
.....
Türk ulusunda öteden beri var olan birlik ve beraberlik
duygusu, yeni bir dönemin sinyalini veriyor. Bu deprem
ekonomik ve siyasi anlamda büyük bir kalkınmaya vesile
olacak gibi görünüyor.

Zeynep Atikkan, 5 Eylül 1999 tarihli Hürriyet gazetesindeki
“İşte sessiz çoğunluk” başlıklı yazısında, kendisine ulaşan yüzlerce e-postada modern toplumu talep edenlerin dile getirdiği dilekleri alt alta yazıyor; (Ek: 78)
Biz T.C. vatandaşları olarak insanca yaşamak istiyoruz. Aklımızı kullanarak bilim ve teknolojinin nimetlerinden yararlanarak yaşamak istiyoruz.
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Cehalet, vurdumduymazlık ve çıkarcılıkla işini iyi yapmayanları, canımıza, sağlığımıza, maddi varlığımıza ve geleceğimize kıyanları affetmiyoruz.
Yalan ve eksik eğitimle bilgisiz insanlara diploma verenleri affetmiyoruz.
Bizim can güvenliğimizden sorumlu kamu görevlilerinin işkence yapmasını affetmiyoruz.
Çeteleri ve çetelerle işbirliği yapanları affetmiyoruz.
Bizim gerçekleri öğrenmemize engel olanları affetmiyoruz.
Herkes kendi sorumluluğunun, kendi işinin gereğini yerine getirdiği zaman, aklın ve bilimin ışığında çalıştığımız
zaman toplum olarak onurlu ve uygar olabiliriz.
Çoğumuz bunu yapmaya çalışıyoruz. Toplumun her katmanında, kamu görevlerinde ve politikada yükselmenin ve
itibarın tek ölçüsünün işini layıkıyla yapmak olması gerekir.
Bunun yerine adam kayırmaya, çıkar ilişkilerine, kısa vadeli hesaplara bulaştığımız, bunların kamu çıkarının ve bilim-teknolojinin önüne geçmesine göz yumduğumuz için
kendimizi de affetmiyoruz.
Çalışacağız.
Biz bir cehalet ve çıkar ortaklığı değiliz. Onurumuzla ve
aklımızla yaşayacağız.
GÖZ YUMMAYACAĞIZ.
Mesele bundan daha açık biçimde ifade edilebilir mi?

Erdal Atabek, 6 Eylül tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki
köşesinde şunları söylüyor;
Yer kayması (heyelan) da benzeri bir doğa olayı. Nerelerin
kayma bölgesi olduğu önceden biliniyor. Buralara yapılaşma izni verilmiyor. Ama köşe dönmeci, işbilir, işbitirirler
(Turgut Özal ve onun ideolojisini izleyenler başta olmak
üzere) bunlara boş vermeyi marifet sayarak buraları yerleşim bölgesi yaparlar. Sonuçta buralara yapılan yapılar kaymaya başlayınca bunun da adı ‘doğal afet’ olur.
Öyle anlaşılıyor ki aslında ‘doğal afet’ yoktur, ‘insanların doğayı tanımamaları ve yağmalamaları afeti’ vardır.
Doğa, yapısı gereğince olan hareketleri yapıyor. Bir ku-
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şun ötmesi, bir köpeğin havlaması kadar doğal olan olaylar,
işin içine ‘insanın yağmacı davranışları’ girince afetlere dönüşüyor.
Elbette, yıllar önce başlayan hatalar zinciri izlenip ortaya çıkamadığı için de tıpkı ‘trafik canavarı’ uydurması gibi
‘doğal afet’ deyimi de ‘insan sorumluluğunu’, ‘insan yanlışlarını’, ‘insan yağmasını’ gözler önünden kaçıran bir mazeret oluyor.

Ve şunu ekliyor; “Şimdi artık bütün bu zararlara karşı çıkmanın hepimizin görevi olduğunu anlamanın zamanıdır.”
Süleyman A. Emre, 13 Eylül 1999 tarihinde Milli Gazete’de,
“AKUT’un kurtardıkları ve kurtaramadıkları” başlığı altında şu
saptamaları yapar;
AKUT Marmara ve Atina Depremleri’nde epeyce felaketzedeyi enkaz altından canlı olarak kurtardı. Büyük fedakârlık
gösterdi. Bilmem farkında mısınız? AKUT’un kurtardıkları
sadece felaketzedelerden ibaret olmadı. Kişilikleri despot
ve fanatik huyları enkazı altında kalmış insaf ve merhametten uzaklaşmış olanlardan birçoğunun da bu durumdan
kurtulmasına, insanlık alemine kazandırılmasına vesile oldu.
.....
Görülüyor ki AKUT’un ve deprem olayının kısır saplantılarından kurtarabildiği kimseler olduğu gibi, kurtaramadığı kimseler bile vardır. Ama büyük milletimizin olgunluğu
ve toleransı karşısında bu zümrelerin hiçbir ağırlığı mevcut
değildir. Hele hele 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşumuzun
aralarındaki görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak bu sakin düşünce erbabı karşısında birleşmiş olmaları, her bakımdan geleceğimizin parlak olduğunu göstermesi bakımından çok iç açıcıdır. Eğer bu sivil toplum kuruluşularının
ittfakı güçlenerek devam ettirilirse bu güç karşısında hiç
kimse duramaz ve bu hareket giderek ülkemize tam ve kamil manada demokrasinin yerleşmesine ve hukukun üstünlüğüne bağlı olarak insan hakları prensiplerinin hayata geçmesine bile vesile olabilir.
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Bekir Coşkun, 19 Eylül 1999 tarihinde Hürriyet gazetesindeki köşesinde şu saptamaları yapıyor;
Oysa bakın AKUT bir sivil örgüt... Toplum örgütlenmedikçe demokrasi olmaz. AKUT çöküntü altındaki insanları kurtarmaktan çok bence yıkıntı altındaki demokrasimizin kurtuluşuna önayak oluyor. Kamuoyu örgütlenmenin anlamını
kavrıyor. Örgütlenmeliyiz... AKUT en son noktadaki gönüllü kuruluş. Yani çevre yağmalanırsa, çürük-çarık yapılar
kondurulursa, bilim bir kenara atılıp plan-proje çiğnenirse,
demirsiz-çimentosuz evler yapılırsa, deprem olursa, yapılan yıkılırsa, o yapıların altında insanlar kalırsa... AKUT’a iş
düşüyor. Oysa daha önceki aşamalarda adam gibi gönüllü
kuruluşlar olsa, belki de AKUT’a hiç de iş düşmeyecek.
.....
AKUT örnek olsun. Bence gün bugündür. Örgütlenmenin zamanıdır. AKUT ile avunup yetinmek, yıkılmayı beklemek ve yıkıntıların altında kalmaya razı olmak demek değilse, ne?... Çevremize, dünyamıza, havamıza, suyumuza,
yurdumuza sahip çıkmak için örgütlenmeliyiz. Başka seçeneğimiz yok...

20 Eylül 1999 tarihli Finansal Forum gazetesinde Nursel
Karsavuran, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevini
yeni devralan Mehmet Kabasakal’la uzun bir söyleşi yapıyor.
Mehmet Kabasakal; Gölcük Depremi’nin yurttaş-devlet ilişkisini değiştireceğini ve yeni bir dönem getireceğini söylüyor. Bu
söyleşiden bazı alıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum; (Ek: 79)
Deprem sırasında sivil toplum kuruluşlarının önemi görüldü. Atina’daki deprem sonrası yardım için giden AKUT ekibinin askeri uçakla gidiyor olması, bu ekibin üyelerinin
Cumhurbaşkanı, Başbakan düzeyinde kabul edilmeleri bunu kavradıklarını gösteriyor. Ama uygulamaları hep birlikte
göreceğiz. Sivil toplumun artık belli konularda çok duyarlı
hale geldiğini, depremin, Türkiye’deki yenileşme devletyurttaş ilişkilerinde yeni düzenlemelere yol açacağını ve sivil toplum kuruluşlarının öneminin toplum yaşamında artacağını düşünüyorum. Yani ‘biz yurttaşlar için en iyi olanı biliriz’ dönemi artık bitiyor gibi geliyor bana. Yurttaşların vergi öderken nasıl ülkeye karşı yükümlülükleri varsa, devletin
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de onlara karşı hizmet yükümlülükleri olduğu, eğitim, sağlık başta olmak üzere her alanda hem yurttaşların bilgisini,
birikimini ve refahını artırmaya yönelik çalışmalar yapması
gerektiğini, hem de ülkeyi onlarla birlikte yönetecek noktaya geldiğini düşünüyorum. Başka türlü yönetimin mümkün
olmayacağını görecekler. Belki çok hassas nokta ama deprem yardımları konusunda toplum duyarlı. Bu yardımların
yerinde kullanılmasını istiyor. Yardımın miktarının ne kadar
olduğu, nerelerde kullanılacağının açıklanmasını istiyor. Bu
istek bugünkünden farklı bir politika izlenmesini gerektirecek. Artık devlet adamı, ‘veriyorum, istediğime vereceğim’
döneminin kapandığını görecek. Bu onların alıştıkları politikanın dışına çıkmaları, yeni bir davranış biçimi geiştirmeleri demek. Fakat açıklık, şeffaflık, saydamlık çağımızda bir
toplumun ileri gitmesi için çok önemli ögeler. Çağdaş yönetici, çağdaş devlet adamı bu yaklaşımlara duyarsız kalamaz.

İSO Genel Sekreteri; “Size göre o dönüşüm Türkiye için
mümkün mü?” sorusuna şu cevabı veriyor;
Olmak zorunda. Yani burada hiç kimse, benim yetkilerim
daralıyor diye düşünemez. Hayır bu bir yaklaşım meselesi.
Ülke için politikacı da iyi şeyler yapmak ister. Ülke için iyi
şeylerin ancak yurttaşlarla, sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılabileceğini görmeleri ve böyle davranmaları lazım. Çağımızda başka çözüm görmüyorum. Bu konunun
toplumun gündeminde olması şart. Bütün bunlar doğal olarak eğitim ile ilgili. Türkiye’de yurttaşlık bilgisini yeni baştan ele alıp, ilkokuldan itibaren bu çerçeve içinde okutmak
lazım. İnsanlarda yurttaşlık sorumluluğunu, ülkesine karşı
sorumluluklarını anımsatan bilincin yerleşmesi lazım. Bu
bilincin yerleşmesi lazım. Bu bilincin yerleşmesi ile toplumsal yararı gözetmenin daha uzun vadede kendi çıkarını
gözetmek olduğunu bilmesi gerekiyor. İnsan kendi çıkarı ile
toplumsal yararı dengeleyebilmeli. Topluma zarar vereceğini bile bile kendi çıkarını savunması doğru değil. İşte bu
dengenin kurulması lazım. Bunun için de öncelikle eğitimden başlamamız lazım.

Ahmet Şafak, 24 Eylül 1999 tarihinde Ortadoğu gazetesinde
“yeni bir pencere” başlıklı yazısında şu saptamaları yapıyor:
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Mesuliyetli makamlar basın önünde şikâyet etmeyi, memuriyetin gereği bellediler. Şikayet ederek sıyrılma yahut medyatik olma anlayışı geçer akçe halini aldı. Buna rağmen sivil toplum anlayışı toplumsal düzene egemen olmalıdır.
Sivil toplum derken aklıma pek çok örnek içinden
AKUT geliyor. İçlerinde doktordan gazeteciye, mühendise
kadar pek çok meslek kuruluşu mensubu var ama AKUT
bildiği işi yapıyor; yani afet zamanında hayat kurtarma işini...
Amaçları o, araçları ise tarafsızlık. Kendilerine ısrarla
Sağlık Bakanı hakkında provokatif sorular yöneltiliyor, onlar, biz politikanın dışındayız diyorlar. Başarılarının sırrı işe
ve amaçlarına gölge düşürmemek.
Türkiye’de sivil toplumu bildik, klasik aydınlar oluşturamazlar. Klasik aydınlar sivil toplum denince devlet düşmanlığı anlıyorlar. Halbuki sivil toplumun en kestirme tanımı devletten uzaktır. Bu tanım, devlete karşıtlık içermez
ama ondan beslenmez de. Belli zamanlarda ortak tavır ve
birlikte hareket de vardır. Çünkü esas olan dirliğin muhafazasıdır.
Beyinlerinin bir köşesinde devlet kavramını imha edenler sağlıklı sonuç elde edemezler. Yeni bir sivil toplum penceresi açmalıyız.

Haluk Şahin, 25 Eylül 1999 tarihinde, Radikal gazetesinde
“Kuşak Değişimi” başlığı altında şunları söylüyor; (Ek: 80)
Son 20 yılın köşe dönmeci, vur patlasın çal oynasıncı,
nerede akşam orada sabahçı, hedonist rol modellerine hiç
uymayan bir yaşam biçimi...
Türkiye’nin bir dönemine damgasını vuran hoyrat bencillik çağı galiba sona eriyor. Amerikalılar 1980’li yıllara,
‘The Me-Decade’ yani, ‘Hep Ben Onyılı’ adını takmışlardı.
Bizimkine de ‘Hep Bana’ ya da ‘ Keyfim Bilir’ onyılı adını
verebiliriz.
AKUT’çu gençlerin yükselişi de aynı değişimin işaretidir.
‘Keyfim Bilir’in yerini daha toplumcu ve insani değerler almaya başlıyor.
...

❏ Zihin Haritası Değişimi ve Kaçırdığımız Fırsat ❏

457

Gençlerin hayata bakışları, beklentileri, yarına ilişkin
planları değişiyor. Bunun bir ‘kuşak değişimi’ anlamı taşıdığını öne sürebiliriz.

Prof. Dr. Erdal İnönü’nün Boğaziçi Üniversitesi’nde verdiği
“Deprem öncesi Türkiye ve sonrası” başlıklı konferansını, 29
Eylül 1999 tarihinde Cumhuriyet gazetesi şu vurguyla yansıtır;
AKUT’çular dünyaya sahip çıkmanın örneğini verdiler. Türkiye’nin dünyadaki yerini alması, bizim dünyaya sahip çıkmamızla olur. Deprem bizim ne kadar kaderci olduğumuzu gösteriyor. Kadercilikten eğitimle kurtulunur. AKUT gibi
sivil toplum örgütlerinin çıkmasıyla kadercilik anlayışımız
değişecek.

Aydın Demirer, 29 Eylül 1999 tarihinde Para dergisindeki
“Enkazın altından yeni bir ülke yaratabiliriz” başlıklı yazısında
şunları söylüyor;
Evet, doğru, depreme genelde çok hazırlıksız yakalandık,
fazla aksadık, organize olamadık. Ama, birçok kazancımız
oldu. Pek çok küçük grup (hastane olsun, gönüllü birlikler
olsun) mucizeler yarattı. İlk kez bu tür sivil toplum kuruluşlarının önemini kavradık. Organize olduğumuzda neler yapabileceğimizi gördük.
.....
Türkiye dünyanın en büyük 20 sanayi ülkesinden biri.
Eğer deprem sonrasındaki dayanışma havasını koruyabilirsek, deprem enkazının altından yepyeni bir ülke yaratabiliriz.

Tevfik Diker, 30 Eylül 1999 tarihinde Star gazetesinde “Ya
değişin, ya da değiştirileceksiniz” başlıklı yazısında şunları söyler;
Ülkemizde çok şeyin değiştirilmesinin şart olduğunu söyleyen milyonlarca kişi var ama, değişime niyet eden herkes
mutlaka bir engelle karşılaşıyor. Öncelikle siyasi partilerin
değişime bugünkü ortamda çok acil ihtiyaçları varken, ilgisiz kalışları sokaktaki vatandaşı, işadamını, sanayiciyi, esnafı, köylüyü, fakiri, zengini, memuru patlama noktasına
getirmiştir.
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Halk değişim istiyor. Umut, çözüm, iş, aş, adalet istiyor.
İnsanlar faiz, zam kıskacında inim inim inliyor. Başarısızlığın yerini yenilere, ‘Taze kan’lara bırakmasını bekliyor. 65
milyon kişi uzun zamandır başarıya hasret kaldı. Hangi parti ‘Değişim’ programını yapar ve halkı inandırırsa, gelecek
onundur.

Ergin Çimen, Evrensel Kültür dergisindeki “Ortaya çıkan sivil inisiyatif büyük önem taşıyor” başlıklı makalesinde o günlerde şu saptamaları yapıyor;
Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemi’nin toplumun tüm kesim ve sınıflarını aynı eylemlilik içine sokmasının nedeni, derece ve nitelik farkı olsa da kabuk devlet dışında kalan yapıların sistemin bu işleyişinden memnun olmamasını tespitten kaynaklanmaktadır. Gerçekten, Susurluk
koduyla belirlenen çeteleşmiş devlet yapılanması toplumun
her kesimini değişik yerlerinden vurmuştur. Bu yapılanma,
büyük bir kısmını uyuşturucu parasının oluşturduğu kara
para trafiğinin çeteler tarafından nasıl organize edildiğini
göstermiştir. Bu yapılanma birçok insanımızın, aydınımızın
faili “belli” cinayetlere nasıl kurban edildiğini göstermiştir.
Deprem felaketi ise Susurluk olayından çok daha gerçek bir
şekilde tüm insanlarımızı etkilemiştir. Çöken binalar, siyasi
görüş, ekonomik farklılık tanımadan yurttaşlarımızın yaşamlarına son vermiş, evlerini yıkmıştır. Bu felaketin sorumluları ise bireyleri de kapsayan devlet yapılanmasıdır.
.....
Toplumların gelişmişliğini gösteren en büyük işaret sivil
toplumun gelişmişliğidir. Gelişmiş sivil toplum kişileri bireyleştirirken onları aynı zamanda toplumsallaştırır. Bu gelişmişlik önce siyasete sonraysa devlete yansır. Türkiye toplumu, bu sürece, Susurluk ilişkileriyle birlikte girmiş, deprem felaketiyle belli bir olgunluğa ulaşmaya başlamıştır. Bu
sürecin sonu yoktur. Dolayısıyla deprem sürecinden sonra
da konjonktürün gerektirdiği şekilde STÖ’ler birlikte faaliyetlerine devam edecektir, kanısını taşıyorum.
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Adana Güçbirliği Vakfı başkanı Şekip Karakaya, yine aynı
dergide “Sivil toplum örgütleri ne yapmalı?” başlıklı değerlendirmelerinde şu düşündürücü saptamaları yapar;
Dünya değişiyor. Yaşanan baş döndürücü değişim süreci,
bugüne kadar geliştirilmiş birçok yapıyı çatırdatıyor, yıkıyor.
Bilgi toplumu kavramı, ekonomik önceliklerin de önüne
geçerek, çağa damgasını vuruyor. Globalizasyon, küreselleşme ve entegrasyon, kendi ortak değerlerini ve kurumlarını da yaratmaya ve geliştirmeye başladı. Bugüne kadar tek
başına anlam ifade eden birçok kavram, bugün ancak, yeni değerleri de içeren kavramlarla birlikte kullanıldığı zaman bir anlam ifade ediyor. Örneğin, artık yalnızca “kalkınma” demek yetmiyor, “sürdürülebilir kalkınma” demek gerekiyor. Yalnızca “tarım” demek yetmiyor, “sürdürülebilir
tarım” demek gerekiyor.
Hiç kuşkusuz, bu değişim Dünya’nın her tarafında yaşanamıyor. Gelişmiş ya da gelişme sürecine girmiş birçok ülke, geleceğin dünyasına hazırlanabilmek için mümkün
olan her şeyi yapmaya çalışırken, ne yazık ki, dünyanın bir
bölümünde yaşayanlar için aynı şeyleri söylemek mümkün
olamıyor. Geri kalmışlığın kader olduğunu benimseyip, çaresizlik içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışanlar, olup bitmekte olanlardan da habersiz bir şekilde, kendileri için kullanılan kötü tercihlerin çıkmazında çırpınıp duruyorlar.
Türkiye de değişiyor. Türk toplumu değişim istiyor. Türk
toplumu, gelecekte bir gün, saflar daha keskinleştiğinde,
çağdaş ve uygar toplumlar arasındaki yerini almak istiyor.
Bunun için devletin bir yeniden yapılanma sürecine girmesi gerekiyorsa, bunu süratli bir şekilde gerçekleştirilmesini
istiyor. Değişim isteği, özellikle, her kötü gelişmeden sonra
daha da pekişiyor. Belli aralıklarla tekrarlayan krizler, toplumsal kaynakların haksız kullanımı, kayıt dışılık, yolsuzluklar, toplumsal fedakârlıkta uzlaşmanın sağlanamaması,
üretimin azalması, sosyal ve ekonomik kaynakların israfı,
akıl dışı uygulamalar toplum vicdanını kanatıyor. Toplum
bunları istemiyor gibi görünüyor, ama zaman farklarıyla aynı kısır döngüyü yaşıyor.
Hiçbir şey köklü ve kalıcı bir şekilde düzeltilemiyor.
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Okuma ve yazma kültürü yerine, görerek algılama kültürünü geliştirdiğimiz için bizi en çok etkileyen unsur olan
Medya, bilerek ya da bilmeyerek toplumsal değerler sistemimizi paramparça ediyor. Küntleşiyoruz. Belki de medya
bize istediklerimizi veriyor, deforme oluyoruz, daha kötülerini istiyoruz. Medya daha kötülerini veriyor. Yani ne istiyorsak onu alıyoruz.
Aslında her birinin birer parçası olduğumuz sorunların
çözümünde rol almak yerine, onları, bizim adımıza başkalarının çözmesini bekliyoruz. Olmuyor, çözülmüyor. Her
çözüm başka sorunların potansiyel kaynağını oluşturuyor.
Acaba şikâyetçi olduğumuz, düzeltilmesini başkalarından beklediğimiz sorunları bizzat kendimiz mi yaratıyoruz.
Acaba onların her birinin oluşmasında şahsi sorumluluğumuz mu var?
Aşağıdaki soruların yanıtını nasıl verebiliriz?
· Çocuklarımızı şiddet kültürü ile mi, sevgi kültürü ile mi
yetiştiriyoruz?
· Çocuklarımıza “ben” bilinci mi, “biz” bilinci mi aşılıyoruz?
· Bir toplumsal uzlaşma kültürü geliştirebildik mi?
· Değerler sistemi oluşturup onları yücelttik mi, yoksa
varolan değerler sistemini mi kaybediyoruz?
· Tercihlerimizi bireyci akıldan yana mı, ortak akıldan
yana mı kullandık?
· Hayatın izlemek yerine, katılmak olduğu gerçeğini anlayabildik mi?
· Kendimize ve başkalarına ilişkin ortak standartlar geliştirebildik mi, yoksa kendimiz için istediklerimizle, başkaları için istediklerimiz farklılaşıyor mu?
· Üretimden yana mı, ranttan yana mı tavır aldık?
· Bizi temsil edenlere, tercihlerimizi, toplumdan yana
mı, kendi çıkarlarımızdan yana mı yansıttık?
· Etik değerlere mi, yoksa nasıl sağlanmış olursa olsun
başarıya mı prim verdik?
· Yurttaş olmak ne demektir, hiç düşündük mü?
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Bu sorulara verilen yanıtlar olumlu olabilirdi. Eğer öyle
olsaydı, biz bugün kedinin kuyruğunu yemesi gibi, bir kısır
döngü yaşıyor olmazdık.
Peki nasıl düzelecek? Biz nasıl düzelteceğiz?
Hiç kuşkusuz değişimi kendimizden başlatarak. Artık
farkına varmalıyız ki, yanlış yöne giden bir trende, hangi
kompartımanda olduğumuzun herhangi bir faydası yok. Sonuçta hep birlikte yanlış yere gideceğiz.
Düzelme ve düzeltmede Sivil Toplum Örgütlerine büyük görev düşüyor.
Sivil Toplum Örgütleri, yaşamsal tercihlerin yansıtıldığı
platformlar olacak. Bireyler kendilerini bir örgüt yapısı içinde ifade edecekler. Aynı amaç için birlikte olan insanlar,
kendi geleceklerine ilişkin her konuda görüşler üretecekler,
tartışacaklar ve doğru sonuçlar elde edecekler. Birlikte
olanlar ve aynı yerden bakanlar yalnızlık duymayacaklar,
güven duyguları pekişecek. Ortak aklı çalıştırarak, sorunlarına kişisel çıkarlarına uygun çözümler geliştirmek yerine,
herkesin çıkarına uygun çözümler üretecekler.
Örgütlü bir yapı içerisinde, “ben merkezci” davranılamayacağı için uzlaşma kültürü gelişecek. Farklı düşünenler
farklılıklarını koruyacaklar ancak ortak değerler üzerinde
işbirlikleri gelişecek.
Kaybolan değerler sisteminin yeniden inşası için çalışılacak.Toplumsal değerler sistemi geliştikçe, kötü uygulamalar için refleks tepkiler geliştiği görülebilecek.
Bugün var olan yükselen değerler yerine etik değerlerin
gelişmesiyle; herkesin şikâyetçi olduğu birçok konunun, geliştirilecek toplumsal denetim mekanizmalarının bariyerlerine çarpıp yok olacağını görme imkânı bulunacak.
Sivil Toplum Örgütlerinde bireyler, mümkün olanın en
iyisini, sonucunun ne olacağını düşünmeden yapmayı öğrenecekler. Tek başımıza çözmeye gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüz birçok sorunu, birlikte çok rahat çözebileceğimizi göreceğiz. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözmeyi öğreneceğiz. Sorunlarımızı başkalarına ihale etme
alışkanlığından vazgeçeceğiz. Bütün bu süreçler yaşanırken, Sivil Toplum Örgütleri kendilerini de geliştirecekler.
Bireysel bazda yaşamsal alışkanlıklar olarak geliştirdiğimiz
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ve adeta üzerimize sinen birçok kötü alışkanlığı da terk
edeceğiz.

20’den fazla düşünen insandan yaptığım yukarıdaki alıntılar
aslında o günlerin büyük özlemini, daha doğrusu eşyanın tabiatına uygun olarak olması gerekeni ifade ediyordu. Ancak ne yazık ki boşa çıkarıldılar...
Gölcük Depremi, olağanüstü can ve mal kayıplarının yanı sıra, Türkiye’de ilk kez böylesine güçlü bir sivil inisiyatif algısının da gündeme gelmesine sebep oldu. Ülkenin dört bir yanından bölgeye akın akın gelen her yaştan ve sosyal çevreden insanlar; ‘gönüllülük’, ‘sorumluluk’, ‘insan hayatı’, ‘yurt sevgisi’ ve
‘insan sevgisi’ gibi kavramların etrafında odaklanarak, o güne
dek görülmemiş bir birliktelik ruhu ve sosyal sorumlulukla, kendilerinin bile şaşırdığı boyutta büyük işlere imza attılar. Aynı süreçte, medya da sahip olduğu teknoloji ve kamuoyu oluşturma
konusundaki doğru inisiyatifi ve süratli ve etkin haberciliğiyle
Gölcük Depremi’nin bütün dünyaca anlaşılıp, doğru yorumlanmasını sağladılar.
Başlangıç sürecinde son derece sağlıklı yorumlanan ve ülkenin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu birliktelik ve dayanışma
duygusunu yarattığı için, çok olumlu çağrışımlar ve mesajlar taşıyan bu yorumlar ve yayınlar bir süre sonra unutuldu ve yerini
yine magazin anlayışına bıraktı. Yakaladığımız büyük fırsata
rağmen bir süre sonra yine başladığımız yere döndük.
Ülkede zamana bağlı birtakım iyileşmeler ve gelişmeler elbette ki oluyor ve olacak da. Bunu yadsıdığımın düşünülmesini istemem, ancak ideal olandan çok uzaktayız. Hâlâ eski alışkanlıklar,
eski düzen, eski tas, eski hamam devam ediyoruz hayatımıza.
Asıl yıkılması gereken eski köhne, kalıp ve statükocu yaklaşımı,
içindeki bütün sosyal ve ekonomik kayıplarıyla birlikte ne yazık
ki küçük şekil değişiklikleri ile aynı şekilde sürdürüyoruz.
Statüko değişimi istemiyor, her şey eskisi gibi kalsın diye
bastırıyor diyerek kestirip atmak da doğru olmayacaktır. Statüko, değişimi kendi yönetebileceği ve pozisyonunu yitirmeyeceği
hızda istiyor. Ama bu daha baştan zaten değişimin özüne aykırı.
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Değişim süreçleri en hızlılar ve en akıllılar tarafından yönetilirse ancak kitlelerin zihin haritasını da olumlu ve kalıcı olarak değiştirir. Yoksa aman kontrol elden gitmesin diye magazinle, televoleyle, futbolla sürekli frenlerseniz ülkeyi, başkaları uzaya
giderken siz kaplumbağa hızıyla ilerlersiniz ve gelişmiş devletlerle aranızdaki makas giderek büyür.
Türkiye’nin iyice köhneleşmiş, çürümüş, bozulmuş zihin haritası, ağırlıklı olarak siyaset sahnesinde egemenliğini sürdürdü
yıllarca. Ancak oradan da bütün ülkeyi ve neredeyse bütün kurumları etkiledi. Artık gündelik lisanımıza girmiş “Devletin malı deniz, yemeyen keriz” gibi bir sözün varlığı hepimizi yıllar
önce korkutmalıydı bence. “Odunu koysam seçtiririm”, “kim ne
veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim”, “bize plan değil pilav lazım”, “demiryolu komünist rejimlerin kullandığı bir araçtır”,
“verdimse ben verdim”, “anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz”, “her ile havaalanı”, “herkese iki anahtar”, “her mahalleye
milyoner”, hatta bu iddia yetmemiş olacak ki sonradan “her mahallede yüz trilyoner” gibi ülke gerçekleriyle örtüşmeyen iddia
ve vaatlerle seçmenin duygularına ve hayallerine oynayıp, sonuçta sadece vatandaşın hayallerini yıkmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin de geleceğini dinamitlemekten başka bir şey değildi bütün bu yapılanlar.
Bu tür vaatler her seferinde işe yaradı, çünkü vatandaşın aklına değil duygularına hitap ediyordu. Onyıllardır yaşadığı işsizlik,
yoksulluk, sosyal güvencedeki sıkıntılar, yolsuzluk ve rüşvetin
ülkede yarattığı tahribat ve eşitsizlik, adaletsizlik çemberinde hırpalanan, çaresizlik içinde, örgütsüzlüğünden dolayı ne yapacağını bilemeyen vatandaş hep inanmak istedi; birilerinin artık kendisine yalan söylemediğine inanmak istedi her seferinde. Ama ne
yazık ki Türkiye’de siyaset sahnesi ahlaki ve hukuki değerlerin
en çok zafiyete uğratıldığı alanların başında geliyordu.
Bu nedenle bu tür, yakın dönemde gerçekleşmesi mümkün
olmayan vaatleri ortaya atan siyasi partiler ve liderler, her seferinde çilekeş ve iyi huylu Türk insanının oyunu almayı başardı
ama karşılığını hiçbir zaman vermedi. Bu bozulma aslında ülkedeki hemen her yerde yaşanıyor ancak gerçek bir yüzleşme ile
karşılaşıncaya dek yaratabileceği tehditler ve zayıf noktalarımız
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ortaya çıkmıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi imar aflarının, plansız kentleşmenin, kaçak yapılaşmanın, kontrolsüz göçün ve en önemlisi aslında birinci derece deprem bölgesi olan
bir coğrafyaya, ülkeye gelişmiş bir demiryolu ağı yapamadığımız için neredeyse bütün ağır sanayi yatırımının kurulmasının
ne kadar yanlış bir seçim olduğunu da gözler önüne serdi.
Peki bugün, 45 saniye içinde başımıza gelen bütün bu acıların, can ve mal kayıplarının asıl sorumlusunun, 1950’lerdeki kara taşımacılığının demiryolu yerine karayolu üzerinden yapılması kararını veren ve bütün yatırımları da bu yönde yaptıran siyasiler olduğunu hatırlayan var mı içimizde? 1950’lerin politik tercihinin bedelini, yarım yüzyıl sonra, o kararın altına imza atanların torunları diyebileceğimiz bir kuşağın ödemek zorunda kalması, artık şu kısa dönem menfaatler üzerine kurulu zihin haritamızı kesin olarak değiştirmemiz gerektiğini hâlâ gösteremiyor
mu bize?
Küreselleşen dünyada bizden başka herkes sonuç odaklı hareket etmeyi öğrenmiş görünüyor. Biz ise toplum olarak hâlâ günümüzü kurtarmayı ve günü iyi geçirmeyi hedefleyerek hareket
ediyoruz. İleride, uzun vadede neler olur, bu yaptıklarımızın sonu nereye gider gibi hesaplarımız yok. Bu kadar borç içinde
olan, her gün şehit cenazelerinin geldiği, her türlü adi ve örgütlü suçun en üst düzeylerde bile işlenebildiği bir ülkede biz hâlâ
magazinle yatıyor futbolla kalkıyoruz, saçma sapan sonu gelmez
dizilerle beynimizi uyuşturup zamanımızı geçiriyoruz, ama nereye kadar diye de bir kez olsun sormuyoruz. 17 Ağustos Depremi bile bizim toplum olarak ne kadar günü kurtarma odaklı bir
yapı içinde dönüp durduğumuzun kanıtıdır bence. Birinci derece deprem bölgesi olan ve Kuzey Anadolu Fay hattı gibi dünyanın en aktif fay hatlarından birinin çevresine neredeyse bütün
ağır sanayi yatırımımızı yapmışız, bütün fabrikalarımızı buraya
kurmuşuz; neden? Çünkü İstanbul’a, sermayeye yakın. Ama
orası deprem bölgesiymiş, yıkıcı bir depremde can kayıpları bir
yana ekonomik olarak büyük zarar görürmüşüz gibi konuları,
sorumluların ciddiyetle düşündüğüne bile şüpheliyim. Bir iş yapacaksak akıl, bilim ve sağduyu tarafını, sosyal fayda tarafını da
düşünmek zorundayız. Yoksa her bulduğu boşluğu o an elinin
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altında ne varsa onunla dolduran çocuklara benzeriz. Devlet idaresi çocuk oyunu gibi yapılmamalı.
İşte 17 Ağustos Depremi’nde ayağa kalkan ve ülkesinin sorunlarına sahip çıkan sivil toplum ve sivil inisiyatif, bütün bu
beklentileri karşılayabilecek ve değişimleri yapabilecek, yaptırabilecek güçteydi aslında. Eğer devamı getirilebilseydi, afete
dayanıklı toplum olmakla başlayıp, toplumsal hayatın içinde yer
alan kültürden sağlığa, insan haklarından adalete, eğitimden
spora, sanattan ekonomiye, bilimden eğlenceye ne kadar unsur
varsa tamamında bir genel iyileştirme, geliştirme ve çağdaşlaşma yaşanacaktı. Deprem yaralarını sararken kendini gösteren
birlik ve beraberlik duygusundan beslenen zihin haritası değişimi bütün yaşam alışkanlıklarımızı, kendimizi ve başkalarını konumlandırdığımız yeri, ahlak ve hukuk konusundaki düşüncelerimizi, yurttaş olmaktan anladığımızı ve daha birçok başka şeyi
yeni baştan tanımlayacak ve ülkenin çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkması için gerekli motor gücü yaratacaktı.
17 Ağustos’un haftasında, dilimize oturmuş, filmlerde, reklamlarda bile kullanılan; “ne o, sen mi kurtaracaksın bu memleketi” umutsuz alaycı ifade şekli, yerini güçlü bir; “evet biz kurtaracağız”a bırakmıştı bile. Ne yazık ki bugün için bu sinerjiyi
ve tarihsel fırsatı elimizden kaçırmış durumdayız.
Toplumu oluşturan diğer yapılarla birlikte ve birbiriyle uyum
içinde çalışan, ulusal menfaatler çerçevesinde oluşan bir Sivil
Toplum ağı ve medya, bugün için hâlâ en büyük ihtiyaçlarımızdan biri olarak karşımızda duruyor. Gerçek değerine ulaşabilmesi için, en az bilginin varlığı kadar, bilginin doğru yorumu ve
doğru kullanılarak hayata geçirilmesi ve davranış değişikliğine
yol açması gerekmektedir. Yoksa sadece kaynakçalarda kalan ve
eyleme dönüştürülemeyen bilgi sorunlarımızı çözmekten çok
uzağa düşer ve ülkemiz çeşitli sebeplerden dolayı süregiden
ekonomik zorluklar içinde ağır fırsat maliyetleri üstlenmeye devam eder.
Bu fırsat maliyetleri tek tek belki çokmuş gibi görünmez ama
toplamı öyle bir noktaya gelebilirki, gün olur; Irak’ın kuzeyine
ulusal menfaatleriniz için operasyon yapmanız gerektiğinde kar-
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şınıza bir engel olarak çıkar veya AB’den görüşmelerin devamı
için bir tarih alabilmek adına olmayacak tavizleri verdirir Kıbrıs’ta size.
Büyük önderimiz Atatürk, “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha
sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” derken acaba bugünlerimizi mi öngörmüştü?
Bunlar aşılmaz engeller değildir elbette, hele Türkler için...
Ama bunun önkoşulu da en üst düzeyde bir milli birlik ve beraberlik ve dayanışma duygusudur. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’mızda,
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında olduğu gibi.
Atatürk, 1935 yılında milli birlik duygusunu bakın nasıl ifade etmiş;
Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında milli birlik,
iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur. Millet varlığını ve bütünlüğünü korumak için bütün yurttaşlarının canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir milletin en yenilmez silahı ve
koruma aracıdır. Bu sebeple Türk Milleti’nin idaresinde ve
korunmasında milli birlik, milli duygu, milli kültür en yüksekte tuttuğumuz idealdir.

Hani nerede, var mı göreniniz son yıllarda yaygın medyada
bu tür duyguları? Varsa yoksa bölücülük, etnik kökeninden tuttuğu futbol takımına kadar, bitirdiği okuldan yaşadığı şehre kadar, ekonomik gelir grubundan siyasi çizgisine kadar hepimizi
alt kimliklere bölmek, herkesi alt kimliği ile tanımlanır hale getirmek ve aynı vatanın yurttaşlarını taraflara bölmek, Lozan
Antlaşması’na aykırı olarak Alevi ve Kürt kökenli vatandaşlarımıza azınlık statüsü verilmesini talep etmek, üniter devlet yapımızı bozup federatif bir yapıyı, eyalet sistemini getirmeyi istemek, Ermeni soykırımını işlediniz kabul edin artık baskıları,
Kıbrıs’tan çekin askerlerinizi demek, ülkenin temel taşlarından
biri olan laikliği yeniden tanımlama gayretleri, vs. vs.
Biz Anadolu’nun en az bin yıllık hâkimi olan, Anadolu’nun
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geçiş toprakları olması sebebiyle de pek çok etnik unsurun karışımını da içinde barındıran bir milletiz. Atatürk bu tanımı; “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir”
diye yapmış ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüyle de perçinlemişti. Burada herhangi bir etnik köken vurgusu yok, ki zaten
günümüzde pek az devlet ırksal saflık üzerine kuruludur. Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist güçlere karşı vatanları uğruna kanlarının son damlasına kadar birlikte mücadele veren Anadolu insanının ortak eseridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasına sahip olan Anadolu’nun bin yıllık hâkim unsuru Türkler de, yeni
Devletlerini bu ilkelerle kurmuşlardır. Bu millet tanımında birleştiricilik, bütünleştiricilik, en önemlisi de eşitlik ve büyük ve
özverili mücadelelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti gibi çağdaş bir devlet kurmanın onurunu eşit olarak paylaşmak vardır, ki
taviz verilemeyecek bir tek konumuz varsa eğer o da bu olmalıdır.
Bugün göçmenler tarafından kurulmuş Amerika’nın New
York’unda zencisinden, hispaniğine, Taylandlısından, Ukraynalısına kimi çevirip “nerelisin” diye sorarsanız sorun, çekik gözlerine, koyu renk tenine, etnik yüz hatlarına bakmadan size “Amerikalıyım” der. Çünkü Amerikalı olmak, bir ırkdaşlığa, kan bağına bağlı bir şey değildir. Onlar için Amerikalı olmak; Amerikan
değerleri ile Amerikan topraklarında, Amerikalı gibi yaşamak
demektir, ki doğrusu da budur. Gerçek Amerikalıların Kızılderililer olduğunu ve öldürülmeden sağ kalmayı başaranların torunlarının da bugün son bireyleri ile kamplarda yaşadıklarını unutmayın. Avustralya da böyledir, Brezilya da böyledir, hatta küreselleşme ve nüfus hareketlerinin kolaylaşması ile birlikte neredeyse bütün devletler artık bu hale geçmiş durumdadır. İngiltere’de bile gidin bakalım beyaz bir İngiliz görene kadar kaç tane
zencinin, Hintlinin veya Çinlinin yanından geçeceksiniz. Küreselleşen dünyada bu durum da asla bir sorun değildir. Bilakis bu
kültür çeşitliliğini rekabet avantajına çevirebilen devletlere büyük bir dinamizm de getirir. Amerika, bütün dünyadan çektiği
beyin göçüyle yeryüzünün en üstün medeniyetini ve en yüksek
refahını kurar ve tabi ki tarihin gördüğü en muazzam askeri gücünü de... Geçmişte de atalarımız Osmanlı Devleti’nde 72.5 mil-
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letin sinerjisinini aynı coğrafyada buluşturmuş ve tarihin o güne
dek gördüğü en muazzam imparatorluklardan birini kurmuştu.
Doğanın kuralıdır; besin zincirinin en üst halkası aslan bile yaralanınca veya ihtiyarlayıp güçten düşünce, güçlü zamanında yanına yaklaşmaya bile cesaret edemeyen sırtlanlara yem olur. Birlik
ve beraberliğini korumayı beceremeyip güçten düşen Osmanlı’ya
da öyle oldu...
Tarih, ders almasını bilmeyenler için tekerrürden ibarettir.
Hayattan ders almasını bilenler acı dersleri sadece bir kez yaşarlar ve bunların tekrar yaşanmaması için kendilerinden sonraki
kuşaklara acı deneyimlerini aktararak önlemlerini alırlar.
Çok kültürlülüğü büyük bir verimlilikle kendilerine uygulayanlar nedense bizim de benzer ilişkilerle bir millet olabileceğimizi bize çok görüyorlar. Burada uyanık olmalı ve onların bu
oyunlarını boşa çıkarmalıyız. Şanlı ama bazen de acılarla dolu
tarihimizden ders almamız gerekir.
Bölücü hareketlere asla ve asla izin vermemeliyiz. En güçlü
devletlerin bile gelmekte olan değişimlere karşı daha dayanıklı
olabilmek için birlikler kurduğu bir çağda, bölünen devletler
kaybetmeye mahkûmdur. Bölünmenin sonucunda herkes kaybeder. Güçlü, büyük ve tek bir ulusal güç olmanın avantajları, kapasitesi, çevresindeki etki alanı, dünya üzerindeki ağırlığı ve geleceğin belirsizliklerine karşı dayanıklılığı bambaşkadır. Bölünüp bir şey olacağını zannedenler de kısa süre sonra, kendilerine verilen sözlerin hiçbir zaman tutulmayacağını görmek zorunda kalırlar ve kendilerini kullanan devletlerin dönemsel menfaatlerine göre oyuncağı olmaktan başka bir şey de olamazlar.
Ancak bu sözlerimden umutsuz olduğum anlaşılmasın; ben
umudumu yitirmem. Sadece ülkeye çok kıymetli bir zaman dilimi kaybettirdiler, ona kızgınım. Onların korktuğu yere yine geleceğiz, sadece biraz daha geç...
Sokrates’ın dediği gibi; “hakikate benzemekle, hakikat aynı
şey değildir.” Türkiyem bunu da anlayacak bir gün, umarım bedeli çok ağır olmadan anlar...
Bu bölümün son alıntısı olarak Melih Aşık’ın 12 Eylül 1999
tarihinde Milliyet gazetesinde, “AKUT ve gençlik” başlıklı ya-
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zısının bütününü sizlerle paylaşmak istiyorum; (Ek: 81)
Gençlerimizle övünmeyi, gururlanmayı, umutlanmayı özlemişiz... AKUT’a gösterilen büyük ilginin ve sevginin altında
kuşkusuz biraz da bu özlem yatıyor. Peki ama neden her
alanda AKUT gibi başarılı, ağırbaşlı, özverili gençlik gruplarımız yok... Neden gittiği yerden ses getiren gençlerimizin
sayısı bir elin parmaklarını aşmıyor?
Bunun başlıca nedeni devletin bir gençlik politikasının
olmayışıdır... Aslında devletin gençlik politikası vardır. Ama
bu gençlik politikası gençlerin kendilerini yetiştirmesi, örgütlenmesi, ülke düzeyini ve çağı aşmasına dönük destekleyici politika değildir. Ya nedir?
Şudur... Liselerde ve özellikle üniversitelerde gençlerin
izlenmesi... Eğer örgütlenmeye çalışıyorsa derhal dağıtılması, genç yaşta ezilmesidir.
Devletin en büyük korkusu gençlerin ülke meseleleriyle
ilgilenmesi, üzerinde düşünmesi, düşüncelerini söylemesi,
her türlü soyguna, vurguna, çürümüşlüğe karşı çıkmasıdır.
Devletin politikası gençleri korkutmak, bir araya gelmelerini önlemek, ülke meseleleriyle ilgilenmekten onları alıkoymaktır.
Eğer hâlâ ülkesine sahip çıkmaya yeltenenler olursa...
Bunları illegal örgütlenmelere itmek... Onları yasadışı örgütler içinde topladıktan sonra devlet güçlerini ve ceza yasalarını tepelerine indirmektir.
Bizim üniversiteye girişimiz 1964 yılıdır... Aradan geçti
35 sene... Bu 35 senede izlenen gençlik politikasının ana
ekseni hep bu olmuştur. Gençliğe bu ülkenin geleceği olarak bakılmaz. Gençliğe hep korkuyla bakılır. Çünkü gençler
yüreklerinden gelen doğal sesle toplumsal alanda hep iyiyi, güzeli, doğruyu isterler. Türkiye’ye son yıllarda egemen
olan yağmacı, talancı, kapkaççı, üçkâğıtçı katmanların en
büyük korkusu temiz ve yürekli gençliktir. Ve ülkenin gençlik politikasına bu korku egemendir. Saplandığımız çıkmazların temelinde gençliği ezmeyi, onların temiz duygularını
öldürmeyi hedefleyen ucuz ve günahkar politikalar yatar.
AKUTla övünüyoruz... Her alanda AKUT’larımız olsun
istiyoruz. Bunun olması için toplumsal sağduyuyu ise bir
türlü ortaya koyamıyoruz.
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Yazık günah... Hem gençlerimize... Hem ülkenin yarınlarına...

Bu yazı üzerine söyleyecek çok sözüm yok sadece şunu hatırlatmak isterim. Devlet soyut bir kavramdır ve kendi kendine
bir irade geliştiremez. Burada bahsedilen gençlik politikası
gençleri durdurmak olan devlet iradesi, devletin gücüne sırtını
dayayıp kendi menfaatleri için irade geliştiren statükodan beslenenlerin ortak iradesidir.
Keşke bu duyguları o günün coşkusu, heyecanı ve inancıyla
bu kadar anlamlı ve güçlü dile getiren ve gelecekte bambaşka ve
ışıl ışıl bir Türkiye’nin resmini gören aydınlarımız, sürecin devamının da aynı coşku, heyecan ve inançla takipçiliğini yapsalardı. Bir fikir önderi olmanın birinci sorumluluğu yol göstermekse, en az onun kadar önemli paralel sorumluluğu da, gösterdiği yolu gücü yettiğince sonuna kadar aydınlatmaktır. Keşke,
bu yazılardaki ruh halini güçlendirebilmek için her gün bize hatırlatsalardı değiştirmek zorunda olduğumuz hastalıklı anlayışımızı, kayıplarla dolu köhne zihin haritamızı ve en önemlisi bunu fark etmek için ödediğimiz bedelleri. Keşke, o günlerde arkasında durdukları, alkışladıkları AKUT’a ve şahsıma 6-7 ay sonra birbiri ardına saldırılar başladığında, en azından aydın sorumluluğuyla, “bu işin eğrisi doğrusu nedir” diye sorsalardı. Daha
dün ideal Türk genci diye tanımlanan, her yerde örnek gösterilen, karşılıksız hizmetleriyle herkesi duygulandıran, cumhurbaşkanından genelkurmay başkanına, başbakandan bakanlara, sokaktaki vatandaşa kadar herkesin takdir ettiği bu çocuklar; rant
kavgasının, paraları cebe indirmelerin, anti demokratik uygulamaların suçlusu ilan edildiğinde, bize işin aslını astarını sorup,
öğrenmek isteselerdi, bize ilk hesabı onlar sorsalardı.
AKUT; bugün kendine seçtiği misyonda, ki bunu sadece zor
koşullarda fiziksel arama ve kurtarma yapmanın da ötesinde başka ve belki de daha önemli bir düzlemde tanımlamak daha doğru olur. Bizlerin asıl görevi; sivil inisiyatifin gücünü ve yapabileceklerini göstermek ve bu toplumun zihin haritalarında bir değişim yaratarak; gerçekte hepimizin hayatının, bugününün ve geleceğinin birbirine ayrılamaz şekilde bağlı olduğunu göstermek ve
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bu topraklarda yaşayan her bireyin ancak ve ancak bu bütünlüğü
kavrar ve sorumluluklarını yerine getirir ise, toplum olarak refaha, huzura ve dengeli bir geleceğe ulaşabileceğimiz gerçeğinin
yaşayan örnekleri olmaktır. İnandığımız bu hedefe ulaşmak ve bu
vizyon değişimine katkıda bulunarak ülkemize en büyük hizmeti yapabilmek için, bizler egolarımızı ve kişisel güvenliğimizle ilgili endişelerimizi bastırmayı çoktan öğrenmiş durumdayız. Tamamen gönüllü olarak ve hiçbir karşılık beklemeden, hiç tanımadığımız insanların güvenliği için, sağlığı için yaptığımız en zor
ve tehlikeli arama / kurtarma görevlerinde bize güç veren en
önemli vizyon budur. İyi bir amaca hizmet ediyor olduğumuzun
bilincinde, Atalarımıza yakışır şekilde davranarak örnek teşkil etmek ve bu uğurda her türlü fedakârlığı göze almak...
Öyle görünüyor ki, göze aldığımız fedakârlıkları yapmamız
da gerekebilir bir gün. Emin olun bu ne beni, ne de AKUT’taki
her biri bir diğerinden yiğit dostlarımı asla korkutamaz.
Biz ülkemiz ve insanımız için dağlarda, sellerde, enkazlarda
koştururken “korku”yu sözlüğümüzden yıllar önce atmıştık...
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