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1. BEN KİMİM?

Bütün sıfatlarımdan ve kimliklerimden önce ben bir insanım. 
Türküm, Müslümanım, Atatürk ilkelerine bağlı, insan, çevre 
ve hayvan haklarını savunan bir demokratım. Adanalıyım.

Eğitimlerimi Ceyhan Remzi Oğuz Arık İlkokulu, Adana Tepe-
bağ Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Üni-
versitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Londra Üniversitesi London School of Economics 
and Political Science, Londra Üniversitesi London School of 
Hygiene and Tropical Medicine kurumlarında gördüm.

Diyarbakır’da ve Adana’da sağlık ocağı hekimliği, Adana İl 
Sağlık Müdürlüğü (26 yaşında Türkiye’nin en genç sağlık 
müdürü oldum), Sağlık Bakanlığı Müşavirliği (28 yaşında 
Türkiye’nin en genç bakanlık müşaviri oldum), Sağlık Projesi 
Genel Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cılığı (31 yaşında Türkiye’nin en genç müsteşar yardımcısı 
oldum), Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlık Politikaları ve 
Sistemleri Program Yöneticiliği (33 yaşında bu göreve gelen 
en genç kişi oldum), Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Programı 
Direktörlüğü (37 yaşında bu göreve gelen en genç kişi ol-
dum), GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları 
Enstitüsü kurucu direktörlüğü görevlerinde bulundum. 

Rahmetli Bülent ve Rahşan Ecevit ile saygıdeğer Zeki Sezer’in 
oluşturduğu listede yer alarak 8 yıl DSP parti meclisinde gö-
rev aldım. 2009 – 2011 yılları arasında sektörel politikalar 
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geliştirme, dış politika ve AR-GE’den sorumlu genel başkan 
yardımcısı olarak çalıştım. Masum Türker’le ve parti politi-
kalarıyla hemfikir olmadığımdan görevlerimden ve DSP’den 
istifa ettim.

Kabataş Eğitim Vakfı kurucu mütevellisi ve yönetim kuru-
lu üyesi, Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği kurucu başkanı, 
Kişiye Özel Tıp ve Toplum Sağlığı Genombilim Derneği kuru-
cu başkanı, Tüm Fütüristler Derneği üyesi, Kabataşlı Beşik-
taşlılar Derneği yönetim kurulu üyesi, Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü kongre üyesi, Adana Türk Ocağı üyesi olarak sivil 
toplum faaliyetlerinde bulundum. 

Aldığım çeşitli uluslararası ödül ve madalyalarım bulun-
maktadır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilirim. Tarih, 
ekonomi, sinema, edebiyat, müzik, resim ve spor kişisel ilgi 
alanlarıma girmektedir. Yale Üniversitesi ekonomi bölümü 
mezunu oğlum Fuat Savaş dünyanın en büyük yatırım ban-
kasında ülkelerin altyapı projelerini destekleyen bölümünde 
‘Managing Director’ olarak görev yapmaktadır. Kızım Ayşe-
gül Savaş Middleburry Üniversitesi’nde sosyoloji ve antropo-
loji okumuş, San Fransisco Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık 
masterı yapmış, halihazırda Sorbonne Üniversitesi’nde öğ-
retim üyeliği yapmakta olup roman ve makaleleri İngilizce 
yayımlanan ve birçok dünya diline çevrilen bir yazardır. 

Ayrıntılı özgeçmişim bu dokümanın sonunda mevcuttur. Ha-
yatımın seyri ve bugüne gelişim ‘Serdar Abi – Bir Ateş Böce-
ği’nin Yaşam Öyküsü’ adlı kitabımda anlatılmıştır. 
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2. NEDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM? 

Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük özveri ve mücadeleler-
le kurduğu cumhuriyetimiz tarihinin en karanlık günlerini 
yaşamaktadır. AKP iktidarıyla uygulanan karşı devrim hare-
keti cumhuriyetimizin temel değerlerini ortadan kaldırmış-
tır. Devletin bütün kurumları dejenere edilmiş, yolsuzluk her 
kademede benzeri görülmemiş şekilde ulusal kaynaklarımızı 
tüketmiş, tek kişinin diktatoryasında totaliter bir rejim oluş-
turulmuş, ahlaksızlık, erdemsizlik, riyakarlık, yalan ve sah-
tekarlık toplumu kemirmiş, eğitim kaotik bir ortamda yok 
edilmiş, ekonomi üretimden uzaklaşmış, tarım bitirilmiş, 
haksızlık ve adaletsizlik rutin bir uygulama haline gelmiş, 
geniş halk kesimleri baskı altında korkutularak sindirilmiş, 
kitleler yoksulluk ve hastalık sarmalına sürüklenmiştir. 

İçinde bulunduğumuz durum Atamızın Gençliğe Hitabe’sin-
de tasvir ettiği şartlarla birebir örtüşmektedir. İçinde bulun-
duğumuz durumun imkan ve koşullarına bakmaksızın göre-
ve atılma zamanıdır. Atatürkümüzün vizyonu doğrultusunda 
ülkemizi bu durumdan kurtarmak her Türk vatandaşının ol-
duğu gibi benim de görevimdir. Bu nedenle cumhurbaşkan-
lığına adaylığımı koymaya karar vermiş bulunuyorum. Peki 
ben Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu koşullarda 
bu görevi üstlenmek için gerekli özelliklere sahip miyim? 
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“Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ideal olarak hangi özellik-
leri taşıması gerekir?” sorusunu cevaplayarak başlamak 
isterim:

1. T.C. Cumhurbaşkanı’nın Türkiye, cumhuriyet, Atatürk, 
Türk bayrağı, laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti, insan 
hakları ve demokrasi kavramlarıyla yürekten benimse-
miş bir kişi olması gerekir. 

2. T.C. Cumhurbaşkanı’nın geçmişi bütün ayrıntılarıyla 
açık, yaşamında karanlık nokta olmayan ve yaşamının 
her noktası sorgulanabilir şeffaflıkta, dürüstlüğünden 
emin olunacak bir kişi olması gerekir. 

3. T.C. Cumhurbaşkanı’nın yaşamını kişisel refahı, mal ve 
para biriktirme hırsı olmadan insanların ve ülkesinin iyi-
liği için harcamış bir kişi olması gerekir. 

4. T.C. Cumhurbaşkanı’nın toplumun tüm kesimleriyle 
arasında anlayış köprüsü kurabilecek, toplumun hiçbir 
kesimi ile ters düşmeyecek, kapsayıcı ve toplumun ta-
mamını kucaklayacak bir kişi olması gerekir.

5. T.C. Cumhurbaşkanı’nın yaşamı itibariyle Türkiye top-
lumunun içinden gelmesi, bu toplumun acılarını, sorun-
larını yaşamış ve bunları ortadan kaldırmak için müca-
dele etmiş, halkının bütün kesimlerini seven, halkına 
tepeden bakmayacak ve onlara hakaret etmeyecek bir 
kişi olması gerekir.

6. T.C. Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’yi doğusuyla batısıyla, 
kırsal alanı ve kentiyle, buralarda yaşayarak deneyimle-
miş bir kişi olması gerekir. 

7. T.C. Cumhurbaşkanı’nın başka ülkelerin devlet başkan-
larıyla karşılaştırıldığında uluslararası çapta iyi eğitim 
almış bir kişi olması gerekir. 

8. T.C. Cumhurbaşkanı’nın çok iyi İngilizce konuşabilen, 
hatta birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilen bir 
kişi olması gerekir. 



Maniḟesto

Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi    |    9

9. T.C. Cumhurbaşkanı’nın, bilim, tarih, felsefe, edebiyat, 
müzik, resim gibi konularda fikir beyan edebilecek, bu 
konularda konuşma yapabilecek kadar genel kültürü 
zengin bir kişi olması gerekir.

10. T.C. Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin idari, bürokratik 
ve siyasi yapısını iyi bilen ve bu alanda deneyimi olan bir 
kişi olması gerekir.

11. T.C. Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Komisyonu, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütleri 
yakından tanıyan ve bu örgütlerle ilişkiler konusunda 
deneyimli bir kişi olması gerekir. 

12. T.C. Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin stratejileri doğrul-
tusunda dengeli politikalar gütmesinin gerekli olduğu 
Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Orta 
Doğu, ABD, Rusya, Uzak Doğu coğrafyalarını bizzat ta-
nıyan bir kişi olması gerekir. 

13. T.C. Cumhurbaşkanı’nın diplomatik dil kullanmasını bi-
len, uluslararası adabımuaşeret konusunda deneyimli, 
Türkiye’yi vakarla temsil edebilecek kapasitede bir kişi 
olması gerekir. 

14. T.C. Cumhurbaşkanı’nın mütevazı bir yaşam süren, gös-
teriş merakı olmayan, şatafatı ve israfı itibar zannetme-
yen, tutumlu bir kişi olması gerekir. 

15. T.C. Cumhurbaşkanı’nın, özellikle Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bugünlerde ezberleri tekrarlayan, mevcut 
kamplaşmalarda yer almış ve o kamp için mücadele eden 
bir kişi olmaması, sorunların çözümünde dayatılan ikili 
yapıların üstüne çıkarak tartışmayı anlamsız kılacak çö-
zümler üretebilecek bir kişi olması gerekir. 

Yukarıdaki listeyi mümkün olduğu kadar geniş tutmaya ça-
lıştım. Sayılan özelliklerin hiçbiri maalesef mevcut cumhur-
başkanında bulunmamaktadır. Mevcut kişi en azından be-
nim için bir utanç kaynağıdır. Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
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Cumhuriyeti, böyle bir cumhurbaşkanını hak etmemektedir. 
Bununla birlikte mevcuttakini değiştirirken gelenin de gideni 
aratmaması gerekir. 

Bu listedeki özellikleri haiz bir cumhurbaşkanı halkımızı ku-
caklayacak, kutuplaşma ve ayrışmalara son verecek, ülke-
mizi gurur duyacağımız şekilde temsil edecektir. Ben kendi-
mi sayılmış olan kriterlere göre değerlendirdiğimde bu göreve 
layık, nitelikli bir cumhurbaşkanı olacağım düşüncesiyle 
adaylık yoluna girmiş bulunuyorum. Ben kendimi bu ülke-
yi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak çalışmalarda görev 
alması gereken bir devlet insanı olarak yetiştirdim. Tüm ya-
şamımı bu doğrultuda planladım, çok çalıştım, ilkelerimden 
taviz vermedim. Ne solcu geçinenlere ne milliyetçi, dindar, 
Atatürkçü geçinenlere yaranmışlık yaptım. İnanmadığım 
hiçbir şeyi savunmadım. Yaşamım boyunca söylediğim her 
cümlenin, yaptığım her eylemin arkasındayım. 
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3.  NEDEN PARTİSİZ OLARAK  
CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM?

Türkiye’de solcu-sağcı, komünist-ülkücü, dindar-seküler, 
Alevi-Sünni, Kürt-Türk gibi sanki birbirlerine düşman, hiç-
bir zaman aynı düzlemde buluşamayacak gibi sunulan si-
yasi, etnik, dini gruplamalar vardı. Hatta Atatürkçüler ve 
Kemalistler dahi farklı gruplar olarak ayrıştırılmaya çalışıl-
maktadır. Bugüne kadar olan yaşantımda gözlediklerim di-
key (vertikal) gibi gösterilen bu ayrımların gerçeği yansıtma-
dığını ortaya koyuyor. Benim düşünceme göre ayrım dikey 
değil, yatay (horizontal). 

Her görüşün, her inancın, her etnik kimliğin taraftarı ara-
sında ait oldukları grubun özelliklerini, düşüncelerini, ilke-
lerini, inançlarını samimi olarak benimsemiş, dürüst, bilgili, 
onurlu insanlar var. 

Samimi ülkücüler tanıdım. Yusuf Akçura’yı, Ziya Gökalp’i 
anlamış Atatürk’ün milliyetçilik ilkesini kavramış gerçek va-
tanseverler, derinlemesine bilgili, namuslu insanlardı. 

Sosyalistler tanıdım. Marx’ı, diyalektik materyalizmi, sınıf 
kavramını, artı değer kavramını özümsemiş, ülkemizin ve 
halkımızın ancak sosyalist değerler ve sistemlerle ileri gide-
ceğine inanan samimi insanlardı. 

Dindarlar tanıdım. Yalan söylemeyen, haram yemeyen, gıy-
bet etmeyen, yaradılanı yaradandan ötürü seven, göstermek 
için değil yüreğinden ibadet yapan, İslam’ın güneşiyle yüre-
ğini aydınlatmış insanlardı.  
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Atatürkçüler tanıdım. Mustafa Kemal’in ‘dinamik devrimci-
lik’ anlayışını yaşamına yansıtmış, Ata’yı 1930’ların bağla-
mına hapsetmemiş, yüreği halkı ve ülkesi için çarpan aydın-
lardı. 

Yaşamım boyunca Türk’üyle Kürt’üyle, Alevi’siyle Sünni’siy-
le, solcusuyla sağcısıyla, Ermenisi’yle Rum’uyla bu samimi, 
dürüst, onurlu insanların hiçbirisiyle sorun yaşamadım. On-
larla tartışmaya girdiğimde o kadar çok noktada birleşiyoruz 
ki, görüş ayrılıklarımıza sıra gelmeden ülkemiz ve halkımız 
için ortaklaşa yapacağımız 30-40 yıllık projeler konuşabiliyo-
ruz. Bu ‘samimi-dürüst-onurlu-bilgili’ insanlarla ülkemizde 
rüşvetin, hırsızlığın, kamu gücünün kötüye kullanılmasının, 
ihaleye fesat karıştırılmasının önüne geçmek konusunda 
hemfikiriz. Siyasi Partiler Kanunu’nun, Seçim Kanunu’nun 
gerçek demokrasi doğrultusunda nasıl değiştirilmesi gerekti-
ğini ortaya koyabiliyoruz. Eğitimin, sağlığın ve adaletin devlet 
politikası olması gerektiği, iktidarların onları kendi emelleri 
doğrultusunda yozlaştırmaması için yapılması gerekenleri 
listeleyebiliyoruz. Halkımızın ve ülkemizin sorunlarını ger-
çek boyutlarıyla tartışırken aramızda ne siyasi görüş ne dini 
inanç ne de etnik kimlik farklılıkları kalıyor.

Yatay olarak bütün dikeyleri kesen ikinci grup ‘geçinen-
ler’dir. Bunlar ait olduklarını öne sürdükleri görüş, inanç ve 
kimliklerle ilgili derin bilgisi olmayan birer güruhtur. 

Atatürkçü geçinen, göğsüne at nalı kadar bir rozet takıyor, 
Ata’yı rakı içmeye indirgiyor. Kimisi pos bıyık ve parkayla 
sosyalist geçinirken, kimi çeneye doğru uzatılmış bıyıklar 
ve bir tespihle ülkücü oluyor. Bir karış sakal ve bir sarıkla 
Müslüman geçinen; Allah’tan, peygamberden, kitaptan bi-
haber dinciler var. Kürtçü, şucu-bucu geçinenler bu grupta 
yer alıyor. Bunların tümü kendi konularında bilgisiz ve cahil. 
Bunlar boş bir teneke gibi ağırlığı olmayan ama çok gürültü 
çıkartan bireyler ve gruplardır. Bunlarla bir tartışmaya giriş-
tiğimde düşünceleriyle bana karşı bir haklılık elde edemeyin-
ce aynı cümleleri ve sloganları daha yüksek ve daha sinirli 
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bir sesle tekrarlıyor, üste çıkabilmek için tartışmayı sertleş-
tiriyor, kişisel düzeyde hakaret etmeye başlıyorlar. Kongre-
lerde, toplantılarda kavga çıkaranlar, sandalye savuranlar, 
küfredenler hep bunlar. Bugünlerde sosyal medyadan ona 
buna küfür yağdıranlar da işte bu grup.

Enlemesine yer alan üçüncü grup ise en tehlikelileri olup 
falanca düşünceden, filan ideolojiden, şu inanıştan, bu etnik 
yapıdan geçinenlerdir. Bu grubun mensupları geçim yolunu, 
menfaat teminini Atatürkçülükten, solculuktan, ülkücülük-
ten, dindarlıktan, Kürtçülükten, Alevilikten geçinmekte bul-
muş. Onların görünüşte yansıttıkları düşüncelerle, inançlar-
la, etnik kimliklerle özünde hiçbir ilgileri yok. Geçinenlerin 
sağladıkları menfaatler 3 başlık altında toplanıyor:

• Parasal: İş bağlamak, ihaleye fesat karıştırmak, haksız 
kazanç temin etmek; solcu, sağcı, Atatürkçü, dindar gö-
rünüp ağzından salyalar saçarak köşe yazıları yazmak, 
televizyon programları yapmak bunların geçim kaynağı.

• Cinsel: Ait oldukları grup içerisinde tüm cinsiyetlerden 
insanlara ve hatta çocuklara yönelik tacizde bulunmak, 
insanların çaresizliğinden yararlanarak istismar etmek 
bunların olağan davranışları arasındadır.

• Siyasi: Milletvekili, bakan, belediye meclisi üyesi, müs-
teşar, genel müdür vb. görevlere gelip elde ettikleri kamu 
gücüyle yine parasal ve cinsel menfaatleri temin etmek 
üzere fırsatçılık yaparlar. Bunları ayırt etmek çok kolay-
dır.

Bu üçüncü grupta bulunanlara amaçladıklarını söyledikle-
ri alanda samimi bir işbirliği yapmayı önerdiğinizde ortadan 
yok olurlar. Çünkü onlar için savunduklarını hayata geçir-
menin bir önemi yoktur; önemli olan mevcut konumlarını 
devam ettirerek menfaat sağlamaktır.

Bu kişiler kamu gücünü ve devleti, kişisel çıkarları için kul-
lanacakları bir kaynak olarak görürler. Bu biyolojik form 



Maniḟesto

14    |    Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi

herhangi bir yetki, görev paylaşımında, koalisyon pazarlığın-
da paranın çok döndüğü bakanlıkları, ihalelerin çok olduğu 
genel müdürlükleri, atamaların çok sayıda yapıldığı idari ya-
pıları, kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerini, kamu 
kaynaklarının kullanıldığı kurumların yöneticiliğini isterler. 
Bunların pazarlıkları ülkeye hizmet için değil, kendi ceplerini 
doldurmak içindir. 

Bu gruptaki biyolojik tür toplumda korku, endişe yaratmak 
için gizli güçlerden, bizim kötülüğümüz için çalışan dış mih-
raklardan, göremediğimiz tehdit ve tehlikelerden bahsederler 
ancak bunların ne olduğu konusunda hiçbir somut açıkla-
maları yoktur. Toplum ne kadar kutuplaşırsa, farklılıklar 
arasında ne kadar düşmanlık tohumları yeşerirse o kadar 
memnun olurlar. Çünkü ancak bu koşulda dikey yapılar içe-
risindeki kontrollerini devam ettirebilirler. Bu kişiler barış, 
dostluk, uzlaşma, hoşgörü, empati, samimiyet, dürüstlük, 
açıklık, şefkat, merhamet, sevgi, saygı, özveri, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, denetim kavramlarından nefret ederler. Çünkü 
bu kavramların her biri karanlıkta yakılan bir ışıktır. Oysaki 
bu biyolojik form ancak karanlıkta hayatiyetini devam ettirir. 

Samimi bir dindar, dindarlıktan geçinen bu şahsiyetsizleri 
eleştirecek olsa, “Bu yaptığınız dinimize sığmaz,” dese, din-
darlıktan geçinenler ya kendileri ya da dindar geçinen lüm-
penleri bu samimi dindarın üzerine salarak sindirirler. Aynı 
şey Atatürkçüler, ülkücüler, sosyalistler ve diğer gruplar 
için de geçerlidir. Doğruları söyleyen Atatürkçünün gerici-
liği, doğruları söyleyen ülkücünün komünistliği, doğruları 
söyleyen sosyalistin faşistliğiyle ilgili saldırılar havada uçu-
şur. Ülkenin hangi görüşten olursa olsun samimi, dürüst, 
onurlu, bilgili insanları ait oldukları grubun geçinenleri ta-
rafından ve karşıt grupların geçinenleri tarafından linç edilir. 
Dürüst insanları linç etmekte bütün geçinen gruplar işbirliği 
yaparlar çünkü hepsinin çıkarı çatışmanın sürdürülmesin-
den, toplumun bölünmesinden, farklı gruplar arasına nefret 
tohumları ekilmesinden yanadır.
Toplumun ‘samimiler’, ‘geçinenler’ ve ‘…den geçinenler’ dı-
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şında kalan geniş halk kesimleri dikine bölünmeler halin-
deki kayıkçı kavgasını gerçekmişçesine izler ve kendilerine 
yakın gördükleri dikine grubun içinde yer alarak o güruhun 
parçası haline gelirler.

Aşağıda Tablo 1 gerçek olmayan dikine bölünmeleri 
gösteriyor.
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Tablo 1 

Tablo 2 gerçek olan enine bölünmeleri gösteriyor.
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Tablo 2

SAMİMİLER

...GEÇİNENLER

...DEN GEÇİNENLER

HALK
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Tek çıkış yolu var: Geçinenleri aradan çıkarıp samimilerle 
halkı bir araya getirmek.
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Tablo 3

Açıkladığım bu nedenlerle ülkemizin cumhurbaşkanının her-
hangi dikey bir grubun temsilcisi olmak yerine bütün grup-
ların samimi ve erdemli bireyleriyle işbirliği yapan bir işlev 
üstlenmesi gerektiğine olan inancımdan ötürü cumhurbaş-
kanlığına adaylığımı partisiz olarak koymayı uygun buldum. 
Tüm siyasi, dini, etnik kimliklere eşit yakınlıkta ve uzaklıkta 
bulunacak, adil, haksever, erdemli bir yönetimin ülkemizin 
ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek yapı olduğuna inanıyorum. 

SAMİMİLER

HALK



Maniḟesto
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4.  YENİ ANAYASAYI NASIL  
HAZIRLAYACAĞIZ?

Cumhurbaşkanı seçildiğimde görev yapacağım mekan Beş-
tepe’deki saray değil, Çankaya’daki Atam’ın çalışma mekanı 
olacaktır. Evim ise Çankaya – Gaziosmanpaşa – Yıldız Ma-
halleleri civarında bir apartman dairesi olacaktır. 

Ülkemizin tarihine baktığımızda 1876, 1908, 1921, 1924, 
1961, 1982 anayasalarının halkın katkı ve katılımının ol-
madığı süreçlerle hazırlandığını ve kabul edildiğini görürüz. 
Halkımız anayasanın ne olduğu, neden gerektiği konusunda 
yeterince bilinçli olmadığından anayasalara sahip çıkmak 
konusunda da hassasiyet göstermemiştir. Aşağıda önerdi-
ğim model Türk milletinin demokrasi ve anayasa bilincini 
kazanması, yeni anayasanın hazırlanmasına bizzat katkıda 
bulunması ve böylece anayasal sistem bilincine kavuşmamı-
zı amaçlamaktadır. 

Göreve başladığım ve Çankaya Köşkü’ndeki çalışma masama 
oturduğum ilk gün yeni anayasa hazırlıklarına başlayaca-
ğız. Benim görevim bu süreci koordine etmek olacak. Tabii 
ki Türkiye’nin nasıl bir anayasası olması gerektiğiyle ilgi-
li yıllardır yaptığım çalışmaların sonucunda elimde somut, 
kristalleşmiş metinlerim bulunmaktadır ancak anayasanın 
içeriği kadar ve hatta daha da önemlisi anayasanın hazırlan-
ma sürecidir. Bu sürece siyasi partiler, sendikalar, meslek 
örgütleri, dernekler, vakıflar, kısacası toplumun tüm örgütlü 
kesimleri ile vatandaşlar bireysel olarak katılacaklardır. Di-
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jital demokrasi adını verdiğim, T.C. numarası olan herkesin 
faydalanacağı bir platform üzerinden her bir vatandaşımızın 
bu sürece katılması mümkün olacaktır. 

İlk adım olarak anayasanın içeriğinde hangi konuların 
olacağı belirlenecektir. Örneğin;

• Başkanlık - yarı başkanlık – parlamenter sistem

• Güçler ayrılığı, denge ve denetleme sistemi

• Parlamentonun kaç kamaralı olacağı 

• Merkez ve taşra arasında güç dağılımı 

• Laiklik 

• Farklı etnik kimliklerin dilleriyle ilgili düzenlemeler

• Bireysel hak ve özgürlükler 

• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin korunması

• Sosyal devlet olmanın sorumlulukları 

• Hukuk devleti olmanın gereklilikleri 

• Yerkürenin ve canlıların hakları

• Ve diğer konular 

Yukarıda sayılanları sadece örnek olması için belirttim. Bu 
listeyi birkaç aylık bir dönemde ilgili tüm taraflarla tartışarak 
oluşturacağız. Daha sonra bunların her biriyle ilgili olarak 
bir düşünce geliştirme süreci olacak. Farklı görüşler arasın-
da takım tutarcasına anlamsız çekişmeler yerine argüman-
lara dayalı objektif değerlendirmeler yapılması sağlanacak. 
Her konu toplumun farklı kesimleri tarafından ayrı ayrı tar-
tışılacak. Herhangi bir konunun avantaj ve dezavantajları, 
Türkiye açısından uygulanabilirliği bilimsel ve akılcı olarak 
ele alınacak. Cumhurbaşkanı olarak bu tartışmaların inter-
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nette yer alması, dokümante edilmesi, gerektikçe yönlendi-
rilmesi, farklı görüşlerin itidal içerisinde dile getirilmesinin 
sağlanması, taraflar arasında iletişim kurulması, gerekirse 
bu tartışmaların yapılacağı bir Anayasa TV kanalı açılması, 
kamplaşmaların önlenerek doğrunun aranmasının amaçlan-
ması benim görevim olacak. 

Bu tartışma süresince Türkiye seçmenlerini; yaş, cinsiyet, 
eğitim, meslek, dini inanç, politik görüş, etnik köken gibi 
demografik özellikleri açısından temsil edecek 35 – 40 bin 
kişilik bir panel oluşturulacak. Tartışmalar sürerken bu pa-
nelden sürekli geri bildirim alınarak halkın düşünceleri ger-
çek zamanlı olarak takip edilecek. Görüşler ve karşı görüşler 
ile bunların argümanları konusunda vatandaşın düşünce ve 
hassasiyetleri ölçülecek. Bu sürecin ne kadar zaman alaca-
ğını o günün koşulları belirleyecektir. Şu andaki tahminime 
göre böylesine ayrıntılı ve derin toplumsal tartışmanın 12 – 
18 ay sürmesi beklenebilir. 

Bu çalışmalar sonunda ortaya bir taslak çıkacaktır. Diye-
lim ki bir düzenlemeyle ilgili toplumun yüzde 80’inin görü-
şü anayasa metnine yansıtılmıştır ancak yüzde 20 bununla 
hemfikir değildir. Bu durumda yüzde 80’lik bir çoğunluğun 
desteği var diye o düzenleme kabul edilmeyecektir. Hemfikir 
olmayan yüzde 20’nin neden çekincesi olduğunu anlamamız 
ve bu çekinceleri ortadan kaldıracak önlemleri almamız ge-
rekir. Amaç anayasaya herkesin sahip çıkmasını sağlamak 
olmalıdır. 

Böylece ortaya bir metin konmuş olacaktır. Şimdi bu metin 
üzerinden değil, sadece jenerik bir soruyla halka “Tartışma-
lara katıldınız, sonuçta ortaya çıkan taslağı gördünüz. Aca-
ba yeni bir anayasa hazırlamalı mıyız?” diye referandumla 
sorulması gerekir. Dikkatinizi çekmek istiyorum; bu, orta-
ya konan metnin referandumu olmayacaktır. Halka sadece 
“Yeni bir anayasaya ihtiyaç var mıdır?” diye sorulacaktır. 
Yapılan anayasa tartışmalarının kazandırdığı bilgi derinliği 
doğrultusunda yeni bir anayasaya ihtiyaç olup olmadığı halk 
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tarafından karara bağlanacaktır. Bu referandum sonucunda 
halk “Yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır,” yönünde bir karar 
verirse bu kez bir Anayasa Meclisi oluşturmak için seçim 
yapılacaktır. Çünkü benim ve parlamentonun göreve geldiği 
seçimlerde halk bize yeni bir anayasa hazırlama yetkisi ver-
memiştir. Bu nedenle benim ve o anda görevde olan parla-
mentonun faaliyeti devam ederken halkın Anayasa Meclisi’n-
de en hassas şekilde temsil edilmesini sağlayacak barajsız 
bir seçim kanunu hazırlanacak ve toplumun tüm kesimleri-
nin temsil edildiğinden emin olduğumuz bir Anayasa Meclisi 
kurulacaktır. Bu meclis şu anda ‘Saray’ olarak kullanılan 
binada çalışmalarını sürdürecektir. Anayasa Meclisi halkın 
katılımıyla hazırlanmış olan taslak metni esas alarak çalış-
malarını sürdürecek ve metne son şeklini verecektir. Hazır-
lanan metin tekrar halk oylamasına sunulacak ve kabulü 
halinde yasalaşacaktır. 

Böyle bir anayasa hazırlığının, bildiğim kadarıyla, başka bir 
örneği yoktur. Bu çalışma dünyaya da örnek teşkil edecek 
bir süreç olarak tarihe geçecektir. Halkın bilinçli bir şekilde 
sürece dahil olması ve gerek kolektif gerek bireysel olarak 
görüşlerini belirtip tartışmalarda yer alması, toplumumuzun 
demokratik olgunluğunu daha da artıracak, hazırlanacak 
anayasa konusunda sahiplenme sağlayacak ve kendi irade-
siyle oluşturduğu toplumsal sözleşmeyi hayata geçirme im-
kanı yaratacaktır. Bu şekilde, halkımız ilk kez kendi emeği 
ve iradesiyle nasıl bir devlet istediğini, farklılıklarıyla birlikte 
yaşama iradesini, demokrasiyi ne kadar ileriye götürebilece-
ğini ortaya koyacaktır.  
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5.  YÜRÜTME GÖREVİ SIRASINDA  
UYGULAYACAĞIM POLİTİKALAR  
NELERDİR? 

Yeni anayasanın nasıl bir devlet modeli öngöreceğini bilmi-
yorum. Yeni anayasanın öngöreceği model benim görev süre-
min bitmesinden sonra uygulamaya geçecektir. Yani benim 
seçilmemden sonra yukarıda açıkladığım anayasa hazırlama 
sürecinin yanında ülkeyi 5 yıl yönetme yetkim ve sorumlulu-
ğum olacaktır. Yetkilerimi hem meclisteki siyasi partiler hem 
de halkımızla paylaşarak kullanacağım. Mecliste bulunan 
tüm partilerle sistematik bir şekilde istişare halinde bulu-
nacak, onları bir masa etrafında buluşturarak ortak akılla 
hareket etmeyi sağlayacak bir mekanizma oluşturacağım. Tı-
kanılan noktalarda halkın görüşüne başvuracağım. 

Türkiye’de yaratmaya çalışacağım bir farkındalık, bugüne 
kadar uygulanmış politikaların sonucu olarak ortaya çıkan 
‘kimliklerin kutsanması’nın anlamsızlığını halka anlatmak 
olacaktır. Halkımızın enerjisini, kaynaklarını boşa harcayan, 
toplumsal barışımızı engelleyen bu klasik emperyalist yak-
laşımın (divide et impera=böl ve yönet) farkına varmamız ve 
üstesinden gelmemiz gerekmektedir. 

Uygulamalarım sadece Türk halkı ve Türkiye sınırları için-
de etki yaratacak şekilde olmayacaktır. Türkiye, insanlığın 
gelişmesi, yerkürenin korunması açısından uluslararası li-
derlik yapması gereken bir ülkedir. Özellikle Birleşmiş Mil-
letler’in ‘Bin Yılın Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda yeni 
bir aşama olarak ortaya koyduğu ‘Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Küresel Amaçlar’a ulaşılmasını sağlayacak girişimlerde 
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bulunmak, fikir ve projeler geliştirmek, bu alanda ihtiyacı 
olan ülkelere destek vermek, ulusumuza yakışır bir insanlık 
sorumluluğudur. 

Bu dokümanın ilerleyen sayfalarında açıklayacağım 12 Er-
dem İlkesi ve 10 Temel Strateji’nin oluşturduğu çerçeve içe-
risinde öngördüğüm temel politikaları aşağıda dikkatlerinize 
sunuyorum:

5.1. Eğitim Politikaları
Eğitim sistemimizin amacı, bu dokümanda tarif edilen kri-
terler doğrultusunda erdemli, analitik düşünebilen, kendi-
sini ifade edebilen ve iletişim kurabilen, en az 30 bin sözcük 
ve kavramla konuşan, dünya ile entegre olacak ve liderlik 
yapabilecek bireyler yetiştirmek olmalıdır. Eğitim sistemimiz 
rekabetçi bir yaklaşım sunmayacaktır. Amaç bir öğrencinin 
bir diğerinden daha iyi olması değil, kendisinden daha iyi ol-
masıdır. Bu anlayış çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren 
verilecek, arkadaşlarını rakip olarak değil, dayanışma kura-
cakları dostlar olarak görmeleri sağlanacaktır. Bu sistemde 
LGS, YKS gibi öğrencinin kaderini bir defada belirleyecek sı-
navlar olmayacaktır.

Eğitimde kız ve erkek çocuklarımızın tam bir fırsat eşitliği 
içerisinde olmaları sağlanacaktır. Kız çocuklarımızın okul-
laşma oranları erkek çocuklarından daha az olmayacaktır. 
Eğitim, çocuklarımızı ve gençlerimizi herhangi bir ideolojik 
yapıya sokmayı amaçlamayacaktır. Eğitim, sadece öğretim-
den ibaret olmayacak, öğrencinin ‘kendisini gerçekleştirmek’ 
kavramının içini doldurabileceği ve yaşamı deneyimleyerek 
öğreneceği bir süreç olacaktır. Bunun sağlanabilmesi için 
sanat, felsefe, dünya kültürleri gibi gencin içsel gelişimini 
destekleyecek unsurlar eğitimin her aşamasında yer alacak-
tır. Eğitim sistemimiz çocuklara ve gençlere kitap okumayı 
sevdirecek ve bunu bir alışkanlık haline getirecektir. Özellik-
le edebi eserler, roman okumak sistemin ayrılmaz bir parçası 
olacaktır.



Maniḟesto
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Din konusu net bir şekilde eğitim sisteminde yer alacaktır. 
‘Din eğitimi’ denildiğinde dini, sosyolojik bir olgu olarak de-
ğerlendiriyoruz. Bu eğitimde herhangi bir dinin uygulama-
ları öğretilmeden dinlerin tarihi, farklı zamanlarda ve farklı 
kültürlerde din anlayışı, halihazırda dünyadaki dinler, bu 
dinlerin öğretileri objektif bir şekilde ele alınacaktır. Bu ders; 
matematik, Türkçe, tarih, coğrafyada olduğu gibi öğrencinin 
objektif olarak dinleri sosyolojik ve antropolojik açıdan öğ-
rendiği bir süreç olacaktır. Bu derslere katılım zorunludur. 
Ayrıca ‘din öğretimi’ dersi olacaktır. Öğrenciler pratiklerini 
öğrenmek istedikleri dini seçebilecektir. Sünni ya da Alevi 
bir Müslüman, inancı doğrultusunda din öğretimi dersine 
katılabilecektir. Din öğretimi dersi, seçmelidir. Böylece Ata-
türk’ün ‘tevhid-i tedrisat’ düşüncesi hayata geçirilmiş ola-
cak, aileler çocuklarının okul müfredatı kapsamında dinleri-
ni öğrenmesini talep edebileceklerdir. 

Eğitimde başarı sağlanmasının en etkili yollarından biri, öğ-
retmenlerin kendi öğrencilikleri sırasında başarılı olmuş bi-
reyler arasından seçilmesidir. Öğrenciliğinde başarılı olmuş 
birey, öğretmen olduğunda yetiştirdiği gençlere de bunu aşı-
lamakta, öğretmektedir. Başarılı öğrencinin öğretmen olmayı 
tercih etmesi için yapılması gereken, öğretmenlik mesleğinin 
tercih edilecek bir düzeye getirilmesidir. Bugünkü “Bari bir 
öğretmen olsun,” anlayışının değişmesi için yapılması gere-
kenlerin hukuki, idari, sosyal, kültürel ve ekonomik boyut-
ları vardır. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlik mesleğini ol-
ması gereken konuma getirmek öncelikli çalışma alanlarım 
içinde olacaktır. 

Şimdi farklı eğitim aşamalarını teker teker açıklayacağım:

• Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim 4 yaşında başlayacak ve bütün çocuklar 
bu yaşta jimnastik yapacaktır. Çocuğun fiziksel gelişimi ya-
nında zihinsel ve sanatsal gelişimi de bu aşamada dikkate 
alınacaktır. Çocuğun tabiatla ve toprakla teması, çamurla 
oynaması, toprağa çıplak ayakla basması, hayvanlarla tanış-
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ması, temel iletişim becerileri kazanması bu dönemin eğitim 
içeriğini oluşturacaktır. Bu dönemde üstün zekalı, özel ye-
tenekleri olan çocuklar ile özel eğitim ihtiyacı olanların ayırt 
edilmesine başlanacaktır.

• İlkokul

4 yıllık ilkokul eğitimi çocuğun oyun çağının devam ettiği 
bilinciyle düzenlenecek ve bu yıllarda ev ödevi olmayacak-
tır. Okul, oynayarak öğrenilen ve severek gidilen bir kurum 
olacaktır. Çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel, psikolojik ge-
lişimleri ölçülerek takip edilecek, özel yetenekli, üstün zekalı 
ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın belirlenmesi bu 
yıllarda da devam edecektir. 

• Ortaokul

4 yıllık ortaokul eğitiminde, çocukların akademik bir liseye 
mi, meslek lisesine mi, spor lisesine mi, yoksa sanat lisesi-
ne mi yönlendirilmesi gerektiği konusunda değerlendirmeler 
yapılacaktır. Öğrenciler çok sık yapılan merkezi sınavlara 
alınacak, bunun yanında öğretmenler, rehberlik servisleri ve 
ailelerin iş birliği ile değerlendirilecektir. Akademik liselere 
devam edecek öğrenci sayısı üniversitelerin kapasitesinden; 
sanat liselerine devam edecek öğrenci sayısı konservatuvar-
ların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinin kapasite-
sinden, spor lisesine devam edecek öğrencilerin sayısı ilgili 
fakültelerin kapasitesinden fazla olmayacaktır. Bu belirle-
meler ortaokulun ilk üç yılında tamamlanmış olacak, 4. yıl 
liseye adaptasyon süreci olarak değerlendirilecektir. 

• Lise

Meslek liseleri Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu iş gücüne göre 
planlanacaktır. Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde çalı-
şacak insan gücünün niteliklerine göre yapılacak olan bu 
eğitimde öğrencilerin esnek beceriler kazanmasına yönelik 
müfredat programı takip edilecektir. Türkiye’nin göreceli ola-
rak az gelişmiş bölgelerinde ve özellikle Güneydoğu Anadolu 
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Bölgesi’nde dijital teknolojilere yönelik eğitim faaliyetlerine 
öncelik verilecektir. Meslek lisesi eğitiminden sonra da iş 
gücünün değişen teknolojik koşullara göre adapte olmasını 
sağlayacak sürekli eğitim ve beceri sertifikasyonu mekaniz-
ması kurulacaktır.

Sanat liselerine devam edecek gençlerin üniversite yıllarında 
da aynı alanda eğitim alacaklarını dikkate alarak programlar 
belirlenecektir. Burada özellikle bir hususu belirtmek iste-
rim. Amacımız sadece bir enstrümanı çalan ya da orkestra 
yöneten ya da belirli bir teknikle resim veya heykel yapan 
bireyler yetiştirmek olmayıp güzelliğin ve estetiğin bilimi ola-
rak sanatı ve sanat felsefesini içselleştirmiş sanatçılar yetiş-
tirmek olmalıdır.

Akademik liselere devam edecek gençlerin hangi alanlara 
yöneleceği ilk 2 yılda yapılacak sınavlar ve değerlendirme-
lerle ortaya konacaktır. Merkezi olarak yapılacak sınavlar-
da gençler hangi alanda daha başarılı olduklarını görecek; 
öğretmenler, rehberlik servisleri ve ailelerin katılımıyla te-
mel yönlenmelerini belirleyeceklerdir. Lisenin son iki yılında 
hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine başvurulacağı orta-
ya konacaktır. Üniversite başvuru dosyaları öğrencilerin sos-
yal faaliyetleri, katıldıkları yaz kampları, hobileri gibi insani 
özelliklerini de içerecektir. Üniversite eğitiminin bir meslek 
öğrenimi olmayıp ‘global’ anlayışı olan, geniş vizyonlu birey-
leri topluma kazandırmak olduğu bilinci yerleştirilecektir. 
Üniversite ile öğrenci arasında kültürel, sosyal, coğrafi uyu-
mun da sağlanması önemli olacaktır. Yani üniversiteye giriş, 
bir sınav sonucunda alınan puanla kaydolunan bir bölüm 
olmak şeklindeki yüzeysel yaklaşımın çok ötesinde karşılıklı 
uyumu sağlayacak ve öğrencinin de üniversitenin gelişimine 
katkıda bulunacağı bir anlayışla ele alınacaktır. 

Ortaokul yıllarında akademik alana yönelmeyen ancak mes-
lek lisesi eğitimi sonrasında üniversite eğitimi almak isteyen 
meslek lisesi mezunlarının da önleri daima açık olacaktır. 



Maniḟesto

26    |    Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi

Gerek meslek liseleri, gerek sanat liseleri, gerek spor liseleri, 
gerek akademik liselerde öğrencilerin yerel, ulusal, uluslara-
rası sorunları tartıştıkları ve çözüm önerileri geliştirerek top-
luma ve kamu yöneticilerine aktardıkları Gençlik Meclisleri 
kurulacaktır. Bu meclisler yerel yönetimler ve merkezi yöne-
timle paralel ve ilişkili yapılar şeklinde kurulacaktır. Türkiye 
ayrıca MUN (Model United Nations) konusunda aktif bir ülke 
haline gelecek, gençlerimizin, ülkemizin ve dünyanın gerçek-
leriyle Birleşmiş Milletler gündemi doğrultusunda erken yaş-
lardan itibaren temasa geçmeleri sağlanacaktır.

• Üniversite Eğitimi

Üniversiteler sadece eğitim kurumları olarak görülmeyecek-
tir. Bilimin sınırlarını genişleten araştırmalar, insanlığın ge-
lişimine katkıda bulunacak yeni düşünceler, yerkürenin ge-
leceğini sürdürülebilir şekilde planlayacak çalışmalar, kamu 
ve özel şirketlerle işbirliği içinde yürütülen AR-GE çalışmala-
rı, toplumsal olayların analiz edilip politikaların geliştirilmesi 
ve daha birçok insani ve insanca gelişime katkıda bulunan 
aktiviteler üniversitelerin çatısı altında gerçekleştirilmelidir. 
Üniversiteler, bilimsel-yönetimsel-finansal olarak özerk ya-
pılar olmalıdır. Bilim insanına hiçbir şekilde düşünce kısıt-
laması getirilemez; siyasi, dini, etnik dayatmalar yapılamaz. 
Üniversitelerin özerkliği şeffaf, hesap verir ve denetlenebi-
lir kurumlar olmasına engel teşkil etmez. Yüksek Öğrenim 
Kurumu’nun üniversiteler üzerinde bugünkü gibi bir işlevi 
kalmayacak, sadece koordinasyon sağlayan bir fonksiyona 
kavuşturulacaktır. Üniversitelerimizin araştırma ve eğitim 
niteliklerinin artırılması için uluslararası işbirlikleri yapıla-
caktır. Üniversitelerimizin dünyanın farklı ülkelerinden nite-
likli üniversitelerle karşılıklı öğretim üyesi ve öğrenci değişim 
programları, ortak diploma düzenlemeleri, çok taraflı bilim-
sel çalışma projeleri hazırlanacaktır. Üniversitelerin bilişim, 
sanayi, tarım, hizmet sektörleri ve kamu kuruluşlarıyla or-
tak çalışmalar yaparak ülke kalkınmasının lokomotiflerin-
den biri olmalarına imkan sağlanacaktır. 
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5.2. Sağlık Politikaları
Dünyada silahlanma için harcanan kaynak miktarı ABD, 
Rusya, Çin ve diğer ülkeler dahil toplam 2 trilyon dolar civa-
rındadır. Bu sayı sık sık paylaşılarak dünyanın en büyük sek-
törünün silah sektörü olduğuna dikkat çekilir. Hemen arka-
sından ise ilaç harcamalarının 1 trilyon doların biraz üzerinde 
olduğu söylenerek en büyük ikinci sektör ‘ilaç’ olarak göste-
rilir. Oysaki bu durum bir gerçeği bilinçli olarak dünya ka-
muoyundan saklamaktadır. İlaç harcamalarına laboratuvar 
malzemeleri, tanı ve tedavi giderleri, hastane sarf malzemeleri 
gibi diğer hastane ve hastalık harcamaları eklendiğinde karşı-
mıza 10 trilyon dolar civarında bir miktar çıkar. Yani yeryüzü-
nün en büyük ekonomik sektörü ‘hastalık’tır. Dikkatinizi çe-
kiyorum “en büyük sektör hastalıktır, sağlık değildir.”. Bütün 
haşmeti ve korkunçluğuyla insanlık silahlara 2 trilyon dolar 
harcarken, hastalıklara 10 trilyon dolar harcamaktadır. Aynı 
insanlık 10 trilyon dolar harcadığı hastalıklardan korunmak 
için sadece 200 milyar dolar (0,2 trilyon dolar) ayırmaktadır. 
Aradaki bu muazzam fark, dünya ekonomisinin sağlık değil 
hastalık esaslı bir sistem kurduğunu göstermektedir. Türkiye 
dahil dünyanın birçok ülkesinde sağlık bakanlığı adı altında-
ki yapılar aslında ‘hastalık bakanlığı’dır.  Sağlık sigortası ise 
‘hastalık sigortası’dır. Hastalık sektörü dünyanın en büyük 
ekonomik faaliyetidir. Tıp eğitimi hekimlere hastalıkların tanı 
ve tedavisini öğretir. Özellikle yirmi birinci yüzyılın en büyük 
sorunu olan kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi 
en sık görülen, en çok hastanede yatıran ve tedavisinin paha-
lı olduğu hastalıkların önlenmesine yönelik ciddi politikalar 
bilinçli olarak uygulanmamakta, bu politikalara kaynak ayrıl-
mamaktadır. Amacım sadece ülkemizde değil, dünyada da in-
sanlığı bu hastalık tuzağından çıkaracak sağlık politikalarının 
uygulanmasını sağlamaktır.

Beş yıllık kısa vadeli dönemde ülkemizin sistemi, hastalık 
odaklı olmaktan çıkarılıp, sağlık odaklı bir yapıya kavuştu-
rulacaktır. Bunu benim nitelikli bir bilim insanı ekibiyle ge-
liştirmiş olduğum 7K Tıbbı yaklaşımı ile hayata geçireceğiz. 
7K Tıbbı’nın felsefesini aşağıda dikkatlerinize sunuyorum:
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1K: Kişiye özel: Tıp, bireyin genomik ve diğer ‘omix’ özel-
likleri ile fenotipik ve yaşam tarzı bilgilerini dikkate alarak 
‘kişiye özel’ bir yaklaşım sergilemelidir. Genel geçer, herkes 
için aynı önerileri sunan düşünce tarzı artık terk edilmelidir.

2K: Kestirimci: Kronik kompleks hastalıklar (kalp krizi, 
kanserler, diyabet, kemik erimesi, inmeler gibi) ortaya çıktık-
tan sonra tanı ve tedavi hem zor hem maliyetlidir. Ayrıca has-
taya verdiği zarar ekonomik olarak ifade edilemeyecek özel-
liktedir. O nedenle bu hastalıklardan korunmak asıl hedef 
olmalıdır. Bu noktada yanıtı bulunması gereken “kimi hangi 
hastalıktan koruyacağız?” sorusudur. Kişiye özel tıbbın her 
bireyin gelecekte karşılaşabileceği hastalıkları ön görmesi ve 
kişiye özel riskleri hesaplaması ‘kestirimci’ özelliğidir.

3K: Koruyucu: Bir insanın gelecekte hangi hastalıklarla 
karşılaşma riskinin olduğu hesaplandığında o kişiye özel ko-
ruyucu müdahaleler geliştirilmelidir. Bunlar arasında bes-
lenme başta olmak üzere yaşam tarzının tüm unsurları ve 
gerekiyorsa ilaçlar ve besin destekleri yer almalıdır.

4K: Kapsamlı: İnsan bütün yönleriyle, makro ve mikrobi-
yotasıyla bir sistemdir. Tıbbi yaklaşımların, sistem biyolojisi 
bakış açısıyla, insanı her boyutuyla, bütünsel (holistic) ve 
kapsamlı (comprehensive) olarak ele alması gerekir.

5K: Kanıta Dayalı: ‘Kanıta dayalı tıp (evidence based medi-
cine)’ deyimi ilaç sektörü tarafından ele geçirilmiş ve ‘tanı-te-
davi rehberleri ve protokolleri’ oluşturacak şekilde kullanıl-
maya başlanmıştır. Kanıta dayalılık, birey özelinde yapılacak 
değerlendirmelerin ve müdahalelerin, o bireyde elde edilen 
bulgular doğrultusunda yapılması gerektiğine işaret etmek-
tedir.

6K Keskin: Tıbbi değerlendirme yöntemleri gün geçtikçe 
daha hassas aralıklarda sonuç vermektedir. Bu teknolojik 
gelişmeler, kişiye özel bilgilerle de desteklendiğinde, tespit-
lerin ve müdahalelerin nokta atışı (precise) olmasına imkan 
tanımaktadır.
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7K: Katılımcı: Kronik kompleks hastalıkların tabiatı şu 
anda hakim olan ‘akut tıp’ yaklaşımı ile zıt yapıdadır. Akut 
tıp anlayışına dayalı olarak sunulan sağlık hizmetleri ‘epizo-
dik’tir; o andaki tanıyı ve kısa süreli tedaviyi içerir. Burada 
hasta, sağlık hizmeti sunucuları karşısında edilgen, kendisi-
ne söylenileni yapan ve hizmet sunanla arasında bilgi den-
gesizliğinin olduğu bir bireydir. Oysa kronik kompleks has-
talıklar, gelişimleri, tanı ve tedavi yöntemleri ile uzun yıllara 
yayılmış süreçlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç, birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin, hastanelerin, hekimler başta 
olmak üzere sağlık profesyonellerinin eğitimlerinin reforme 
edilmelerini gerektirmektedir. Süreçlere dayalı bu yaklaşı-
mın en önemli unsurlarından biri bireyin-hastanın bu süre-
cin başından itibaren aktif bir üyesi olmasıdır. Birey sağlık 
profesyonellerinin danışmanlığında kendi yaşamının kontro-
lünü ele almalıdır, böylece edilgen konumdan etken konuma 
geçerek kendi sürecinin ‘katılımcı’sı olmalıdır.

7K Tıbbı sisteminin uygulanması için birinci basamak sağlık 
hizmetleri çok güçlü bir şekilde yapılandırılacaktır. Bu sis-
temde pratisyen hekim, hemşire, ebe, diyetisyen, psikolog, 
egzersiz uzmanı, sosyal çalışmacı ve tıbbi sekreterler görev 
yapacaktır. Türk sağlık sisteminin bilim ve teknolojinin ışı-
ğı altında ülkemizin koşullarına uygun bir şekilde yapılan-
dırılması hem hastalıkları azaltacak hem doğuşta beklenen 
yaşam süresini uzatacak hem halkımızın yaşam kalitesini 
arttıracak hem de hastalık harcamalarını azaltacaktır. 

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması konuları da 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin sorumluluğunda ola-
caktır. Alkol ve madde bağımlılığına yönelik uygulamaların 
sosyal, güvenlikçi ve sağlık boyutları vardır. Ülkemiz ve dün-
ya için önemli bir sorun olan alkol ve madde bağımlılığına yö-
nelik çalışmaların sağlık boyutu hem birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin hem de bu amaçla oluşturulacak özel kurum-
ların sorumluluğunda olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin bütün maddeleri ha-
yata geçirilecektir. Sloganımız “Herkes için sağlık”tır.
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5.3. Gençlik Politikaları
Gençlik, hayallerimizin olduğu bir yaş dönemidir. Ben, ha-
yalleri olan her yaştaki insanı genç olarak görürüm. Aile, 
okul, toplum, devlet olarak görevimiz bu hayallerin kurula-
bilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için gereken koşulların sağ-
lanmasıdır. Gençlerin başaracağına inanmak tüm bakış açı-
mızı değiştirecektir. Çocuklarımızı yetiştirirken onları kendi 
ayaklarının üzerinde duran ve becerilerle donanmış bireyler 
haline getirirsek hem gençler hem toplum gençlerin başa-
racağına inanır ve güvenir. Gençlerin başarması için onlara 
alan yaratılması gerekir. Gençlerin üst düzey görevlere geti-
rilmesi, onlara yetki verilmesi, özellikle de genç kadınların 
önünün açılması toplumumuzun dinamizmini artıracaktır. 

Maalesef gençlerimizin şu anda büyük bir çoğunlukla için-
de bulunduğu duygu durumu umutsuzluk, karamsarlık ve 
kaygıdır. Mevcut yönetim bırakın gençlere vizyon sağlamayı, 
neredeyse genç olmayı suç sayan uygulamalar içerisindedir. 
Yaratılmak istenen kişiliksiz, muhakeme yeteneği olmayan, 
körü körüne emirlere itaat eden, dindar değil dinci, bütünüyle 
siyasileşmiş, sevgisiz, şiddete yönelmiş bir gençliktir. Bu proje 
bütün yönleriyle hayata geçirilmiştir ama projeyi yapanların 
hesaba katmadığı bir boyut ister tabiat ister Allah deyin, ka-
inatın kendiliğinden işleyen kurallarıdır. O kurallar doğrul-
tusunda Z kuşağı ortaya çıkmıştır. Bana ve benimle birlikte 
ülkesinin geleceği için mücadele edenlere düşen görev bu ku-
şağı arkasından gelecekleri geleceğe hazırlamaktır. 30-40 yıl 
sonra bugün elinde güç bulunduranların hiçbiri etkili olama-
yacaktır. O gün ülkenin kaderini elinde tutacak olanlar bugü-
nün gençleridir.

Aslında başlı başına birer politika alanı olan aşağıdaki baş-
lıkları gençlik politikaları altında ele almamın sebebi bu 
alanlardaki çalışmalara gençlerden başlayacak olmamızdır. 
Gençlik politikalarının birçok bileşeni vardır. Bu bileşenler 
eğitim, bilim, istihdam, spor, kültür, toplumsal cinsiyet, aile 
ve rekreasyon başlıkları altında ele alınacaktır.
Eğitim politikası yukarıda açıklanmıştı. 
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• Bilim Politikaları

Bilimsel düşünce ve yaklaşım sistematiği sadece okulda elde 
edilemez. Çocuklarımıza ve gençlerimize bilimi oynayarak ve 
deneyimleyerek öğretecek bilim parkları ülkenin her köşe-
sinde kurulacak, çocuk ve gençlerimizin bu parklarda za-
man geçirmeleri için imkan yaratılacaktır. Gençlerin hem 
dünyadaki gelişmelerden haberdar olmaları hem de bilimin 
temellerini kavramaları için bilimin kurallarını kullanarak 
kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Sloganımız “Herkes 
için bilim”dir.

• İstihdam Politikaları

Ülkemizde genç işsizliği Avrupa’daki en yüksek orana sahip-
tir. Ancak bu durum sadece iş imkanlarının olmamasından 
değil, gençlerin farklı sektörlerdeki kalifiye iş gücü ihtiyacına 
uygun becerilere sahip olmamalarından da kaynaklanmak-
tadır. Sektörel bazda ihtiyaç duyulan işgücünün nitelik ve 
becerilerinin belirlenmesi ve akabinde hazırlanacak program 
doğrultusunda gençlerin internet üzerinden temel eğitim 
almaları sağlanacaktır. Öte yandan bu nitelik ve becerileri 
kazanmak üzere yapılacak pratik eğitimler için endüstrinin 
kendi içinde uygulama eğitimi vereceği merkezler oluşturula-
caktır. Temel eğitimi başarıyla bitiren gençler bu merkezlerde 
alacakları uygulamalı eğitimlerle meslek sahibi olacaklartır. 
Bu yaklaşım Türkiye’nin mesleki eğitim altyapısı güçlü bir 
şekilde oluşturuluncaya kadar devam edecek ve nitelikli mes-
leki eğitim örgün eğitimin parçası haline getirilecektir. İş yer-
lerinin deneyimsiz elemanlara belirli kotalar ayırması sağla-
nacaktır. İstihdam yaratacak politikalarımız ekonomi başlığı 
altında ele alınmıştır. Sloganımız “Herkese iş”tir.

• Spor Politikaları

Ülkemizde spor maalesef profesyonel futbola indirgenmiştir. 
Geniş kitleleri oyalamak, futbol endüstrisinden büyük ka-
zançlar elde etmek amacının bir sonucu olan bu durumun 
gençleri spora yönlendirme sonucu doğurmadığı gibi, spor 
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ahlakını geliştirmeye, sporu yaygınlaştırmaya, toplumu daha 
sağlıklı hale getirmeye, her alanda olimpiyat şampiyonları 
yetiştirmeye de bir katkısı yoktur. 

Spor eğitimi 4 yaşında jimnastikle başlayacaktır. Her çocu-
ğumuz mahallesinde, ilçesinde, okulunda spora adım ata-
caktır. Ülkemizin bunu yapacak insan gücü ve altyapı oluş-
turacak imkânları vardır. Amaç gösterişli ve lüks merkezler 
yerine, temel ihtiyaçları karşılayacak sade bir altyapı oluş-
turmaktır. Semtlerimizde gençlerin kullanımına sunulan ka-
palı ve açık spor salonları bulunacaktır. Bunlar bürokratik 
engeller olmadan, kolay erişilebilen, toplumun her kesiminin 
faydalanabileceği yapılar olacaktır. Küçük yaşta başlayacak 
olan sportif faaliyetler içerisinde özel yeteneği olan çocukla-
rımız genotipik ve fenotipik özellikleri dikkate alınarak değer-
lendirilecek, aralarından elit atlet olabilecekler seçilerek özel 
programlara tabi tutulacaktır. 

Profesyonel sporun gelişmesi için siyasetin elini buradan 
da çekmesi gerekmektedir. Başta futbol olmak üzere diğer 
profesyonel branşlarda da federasyonların gerçek anlamda 
özerk olması sağlanacak, bu alanda Avrupa uygulamaları 
esas alınacaktır. Önceki paragraflarda açıkladığım politika-
lar uygulandığında Türkiye profesyonel sporcu yetiştirmek 
açısından da önemli ilerlemeler sağlayacaktır. Sloganımız 
“Herkes için spor”dur.

• Kültür-Sanat Politikaları 

Kültür ve sanatın önemi gerek toplum gerek devlet olarak 
anlayamadığımız bir düzeydedir. Toplumun orta üst ve üst 
sosyo-ekonomik sınıflarının ulaştığı ama yoksul kesimin ya-
nına bile yaklaşamadığı etkinlikler ön plana çıkmış durum-
da. Kültür ve sanatın toplumsal yaşamımızın dışında kalmış 
olması; halkımızın büyük çoğunluğunun estetikten uzak, 
nezaket düzeyi düşük, kaba saba bireylerden oluşmasına yol 
açmıştır. Öte yandan bu toplum içinden çıkan ‘sanatın içine 
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tüküren’, sanat eserlerini “ucube” olarak niteleyen, Picasso 
resmine bakıp “Bunu ben de yaparım” diyen siyasi şahsi-
yetlerin, sanatçı ile halk arasında yaşanan bu kopuşta bü-
yük sorumluluğu olduğu muhakkaktır. Eğitim sistemimizde 
kültür ve sanat alanlarını kapsayan dersler çoğu zaman öğ-
retmeni bulunmayan ve boş geçen, bunlarla ilgilenen öğren-
cilere “Boş işleri bırak, dersini çalış!” denilen dersler haline 
gelmiştir. Öğrencilerin bu derslere bakışı da bu yaklaşımdan 
etkilenmiş ve onlar için de resim ve müzik not alarak sınıf 
geçmeye ya da ortalamalarını yükseltmeye yarayan ‘önemsiz’ 
dersler olmuştur. Oysaki kültür ve sanat konuları öğrenci-
nin bu alandaki becerisini geliştirmekten ziyade ondan an-
lamasını ve zevk almasını sağlayacak şekilde planlanmalıdır. 
Öğrenci, farklı tür müzikleri dinlemesini öğrenmeli, bir res-
me baktığında onu yorumlamasını bilmeli, konsere, sergiye 
gitmekten, müze gezmekten zevk almasını öğrenmelidir. Hal-
kımızın küçük yaşlardan itibaren en az birer hobi edinmesi 
sağlanmalı, zamanının önemli bir kısmını kendisini ve çevre-
sini geliştirecek aktivitelere ayırması özendirilmelidir. 

Sanatın günlük yaşamın içerisinde yer alması için yerel yö-
netimlerin bu alanda aktif olması gerekmektedir. Kültür ve 
sanat yerel düzeyde yaratılmalı ve paylaşılmalıdır. Toplum 
içinde amatör korolar, orkestralar, resim-heykel atölyeleri 
teşvik edilmelidir.

Ülkemizde sanatçı haklarının korunması açısından önemli 
eksiklikler vardır. Bunların başında telif hakları gelmekte-
dir. Yasal düzenlemelerin hazırlanması ve bu düzenlemelerin 
uygulanması açısından yeterli takibin yapılmadığını biliyo-
ruz. Hükümetlerin ve kamu gücünü elinde tutanların sanata 
ve sanatçıya bakış açısı sanatçı haklarının göz ardı edilmesi 
şeklinde kendisini göstermektedir. Politikalarımız sanatçının 
toplum içinde saygı görmesi ve desteklenmesini, haklarının 
korunmasını sağlamak yolunda olacaktır. Sloganımız “Her-
kes için sanat, herkes için kültür”dür.
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• Toplumsal Cinsiyet ve Aile Politikaları

Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, toplumsal sorun-
larımızın başında gelmektedir. Bu doküman, sorunun ana-
lizine girmeye uygun bir kapsama sahip değil. Ancak kısa-
ca söylemek gerekirse erkek ve kız çocuklarımıza biyolojik 
cinsiyetlerinin ötesinde kazandırdığımız toplumsal cinsiyet 
(gender) özellikleri önemli rol oynamaktadır. Toplumda eril 
enerjinin hakim olduğu bir gerçektir. Bununla da kalınma-
yıp, kadınların zihninde bile erillik üstün bir meziyet olarak 
kültürel kodlarımıza işlenmiştir. Aileden başlayarak tüm 
toplumsal kurumlar içinde bu kodlama işlemi yapılmak-
tadır. Sünnet olan çocuk düğünle, törenle erkekliğe adım 
atarken, ilk adet kanamasını gören kız çocuğu cinsiyetinden 
utandırılmaktadır. Daha birçok alanda benzer uygulamalar 
kadın-erkek ayrımcılığını beslemektedir. Tabu haline gelen 
cinsellik görmezden gelinmektedir. Bu durum cinsellik teme-
linden kök alan birçok soruna yol açmaktadır. Cinselliğin ko-
nuşulamaması ve her canlı için doğal bir edim değilmişçesi-
ne bastırılması pek çok suça zemin hazırlamaktadır. Namus 
kavramının kadının cinselliğine indirgenmesinin bir sonucu 
olarak da namus koruyuculuğu kadına karşı şiddetin baha-
nesi olarak kullanılmaktadır. Yapılması gereken cinsiyet ve 
cinsellik kavramlarının örgün eğitim içerisine yerleştirilmesi-
dir. Kadın-erkek arasındaki ilişki ve aile yapısında cinselliğin 
yeri, rolü ve önemi gençlerimize bilimsel biçimde ve açık gö-
rüşlülükle öğretilmelidir. Traktör kullanmak için ehliyet ge-
rekir. En basit iş ilanlarında dahi insanların sahip olmaları 
gereken asgari nitelikler yer alır. Oysaki evlenmek ve çocuk 
sahibi olmak için hiçbir özelliğinizin olması gerekmez. Bu ka-
dar önemli bir sonuç doğuran olay için, bir canlıyı, bir insanı 
dünyaya getirmek için hiçbir ön hazırlığın olmaması garip 
değil mi? Oysaki çiftler çocuk sahibi olmadan önce çocuğun 
bakımı, beslenmesi, eğitimi konusunda bilgilendirilmelidir. 
Bu konudaki temel bilgiler örgün eğitimde verilecektir. Ço-
cuk sahibi olmadan önce, hatta planlama aşamasında ise 
birinci basamak sağlık hizmetleri devreye girecek; pratisyen 
hekim, hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, egzersiz uzma-
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nı, sosyal çalışmacı tarafından gerekli eğitimler verilecektir. 
Çiftlerin birbirleriyle ilişkileri de bir eğitim konusudur. Kadın 
ile erkek arasındaki iletişim sorunları evliliklerde yaşanan 
problemlerin en temel kaynağıdır. Bu nedenle eşler arasında 
karşılıklı anlayış, birbirini dinleme becerisi geliştirme, bir-
birini anlamak için gayret etme, birbirinin farklılıklarına ve 
özel alanlarına saygı gösterme, birbirlerinin kendilerini ger-
çekleştirmelerine destek verme, zorluklar karşısında daya-
nışma gibi konularda eğitimler verilecektir. Aile içinde adil 
bir görev dağılımının gerçekleştirilmesi de özel olarak üzerin-
de durulması gereken bir alandır. Bu meselede de zihniyet 
değişikliğine gidilmesi için özel bir çalışma yapılması şarttır. 
Tabii ki toplumsal cinsiyet ve aileyle ilgili konular eğitimin 
yanında sosyal ve kültürel yaşam içinde ele alınması gereken 
durumlardır. Sistematik bir tarama yapılarak mevzuattaki 
açıklar ortaya çıkarılacak ve bertaraf edilecektir. Toplumun 
dokusunda çok önemli bir işlevi olan aile, korunup gelişti-
rilirken, bireyin hak ve özgürlüklerinin feda edilemeyeceği, 
bunların temel insan hakları olarak korunacağı anlayışı top-
lum tarafından içselleştirilmelidir. Ülkemizde içi boşaltılmış 
ve çeşitli suçlara, ahlaksızlıklara karşı kalkan olarak kulla-
nılan dincilik, Atatürkçülük, milliyetçilik gibi kavramların 
yanına bir de ‘aile‘ eklenmiştir. Ailenin kutsallığı, ailenin 
önemi gibi hamasi ifadelerin arkasına saklanılarak ensest, 
çocuk tacizi, kadına, çocuğa ve yaşlıya şiddet davranışları 
gizlenmeye çalışılmaktadır. Aile toplumun en önemli sosyo-
lojik birimidir ama tabu değildir. 

• Rekreasyon Politikaları 

Gençlerimiz genel olarak kendi dar çevrelerinde ve kapalı or-
tamlarda yaşamaktadır. Oysa gençlik çağında yapılan seya-
hatlerin, farklı kültürlerle karşılaşmanın, değişik insanlarla 
tanışmanın yaşamın ileriki dönemlerine katkısı çok büyüktür. 

Ülkemizin bütün bölgelerini, illerini, doğal güzellik ve tari-
hi alanlarını birbirine bağlayacak bisiklet yolları yapacağız. 
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Bu yollar üzerinde gençlerin kalacakları şirin gençlik yurtları 
inşa edeceğiz. Diyarbakırlı bir genç Ege bölgesini, Edirneli 
bir genç Karadeniz’i, Karslı bir genç Kapadokya’yı bisikletle 
gezebilecek. Yollarda tanıştıkları farklı bölgelerden arkadaş-
larıyla birlikte seyahat edecekler.

Ülkemizin dört bir yanında gençlik kampları kuracağız. Bun-
lar çay, pamuk, çilek toplamaktan çapa yapmaya, balıkçı-
lıktan köy yolu inşa etmeye kadar çeşitlilik gösterecek. Bu 
kamplarda Türkiye’nin farklı bölgelerinden gençlerin başka 
ülkelerden gelen gençlerle de bir arada olmaları ve birlikte 
üretme deneyimi yaşamaları sağlanacaktır. Gençlere bu faa-
liyetlerinden ötürü harçlık da verilecektir. 

Gençlerimizin bazı kavramsal etkinliklere en az bir kez katıl-
maları sağlanacaktır. Bunlar;

• Çanakkale Geçilmez 

• Sarıkamış Yürüyüşü

• Kağnı Donanması

• Afyon Sessiz Gecesi gibi etkinliklerdir. Amaç gençleri 
Çanakkale’deki siperlerde geceletmek, Sarıkamış ka-
rında yürütmek, İnebolu’dan Kastamonu’ya kağnı ara-
balarıyla cephane taşıtmak, Büyük Taarruz’dan önceki 
gece yapılan sessiz yürüyüşü denemelerini sağlamaktır. 
Tarihçilerimiz bunlara farklı öneriler getirecek, farklı bo-
yutlar katacaktır. Gençliğimizin vatanın bize hangi feda-
karlıklarla bırakıldığını yaşayarak öğrenmeleri gerekir. 

Gençlerimizin komşu coğrafyalarda, Balkanlar’da, Doğu ve 
Batı Avrupa’da, Kafkas’larda, Türkistan’da, Orta Doğu’da, 
Afrika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde seyahat etmelerini 
özendirecek uygulamalar yapılacaktır. Bunların yapılabilme-
si için öğrenci olsun olmasın tüm gençlerimizin yabancı dil 
bilgileri geliştirilecektir. 
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5.4. Eşitsizliklerin Giderilmesi
Ülkemizde bazı insanların ve grupların sistematik olarak hak-
sızlığa, şiddete ve kötü muameleye maruz kaldığı, ayrımcılığa 
tabi tutulduğu gözlenir. En az bunun kadar vahim olan, bu 
yaklaşımların toplum tarafından da onaylanabilmesidir. En 
vahimi de kendilerine haksızlık yapılan insanların bunu iç-
selleştirerek kabullenmeleridir. Toplumu sömürenler bu hak-
sızlıklara dini, milli, sosyal, kültürel kılıflar uydurmaktalar. 
İnsanlara yönelik haksızlıklarla mücadele bir müddet sonra 
bu mücadeleyi yapan kişileri de hedef tahtasına koymaktadır. 
Ne var ki erdemli bireyler olarak yapmamız gereken cesur bir 
şekilde doğruları anlatmak ve hakkı savunmaktır. 

• Yoksullar
Türkiye’nin yoksulluğa bütünüyle son verecek kaynakları ve 
gücü vardır. Bunun sağlanabilmesi için üretkenlik ve verim-
liliğin artırılması, gelirin toplumda adil olarak paylaşılması 
gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığımın 5 yılı içerisinde milli 
gelirden en fazla pay alan ilk yüzde 20’lik grubun gelirleri-
nin en az yüzde 3’ünün son yüzde 25’lik yoksul dilime akta-
rılması sağlanacaktır. Sosyal girişimcilik anlayışı içerisinde 
yoksullukla yaratıcı şekilde mücadele edecek özel sektör gi-
rişimleri desteklenecektir. 

Türkiye’nin egemen güçleri ve özellikle AKP iktidarı, yoksul-
luğu temelden çözecek politikalar uygulamamıştır. Yoksula 
yardım bir parti uygulaması haline gelmiş, kamu kaynakları 
AKP eliyle kendisine oy veren kitlelere sadaka tarzında akta-
rılmıştır. İnsanlık onuruna aykırı bu yöntemde becerisiz ve 
ekonomiye katkısı olmayan büyük kitleler, ucuz bir fiyatla 
satın alınmışlar ve oy kaynağı haline dönüştürülmüşlerdir. 
Yoksullar şu yorumu yapacak hale getirilmiştir: “Çalıyorlar 
ama olsun, bize de yardım ediyorlar”. Bizim uygulamala-
rımız, tüm sosyal yardımları kamusal bir düzen içerisinde 
gerçekleştirecektir. Daha da önemlisi bireylerin ekonomik 
üretkenlikleri sağlanarak onlara sadaka değil emeklerinin 
karşılığı verilecektir.
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• Kadınlar

Toplumsal sömürünün odak noktası olan kadın, ataerkil 
politikaların sonucu olarak üçüncü sınıf vatandaş haline 
dönüştürülmüştür. Kadının toplumsal rolünü kendi sap-
kın bakış açılarıyla belirleyen AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, 
cinsel bir obje olarak gördüğü kadını, bekareti bozulmayan 
cennet hurileri tasviriyle aşağılamaktan çekinmemiştir. Ne 
İslam’da, ne Türklükte bulunan, kadına yönelik bu aşağıla-
yıcı tutum, “analarımız, bacılarımız, eşlerimiz” söylemleriyle 
kamufle edilmekte ve kadına yönelik tüm tanımlamalar refe-
rans noktası olarak erkeği almaktadır. Kadının erkekten ba-
ğımsız bir varlık olduğu hakikatini inkâr eden bu politikalar, 
kadına karşı şiddeti, kadın cinayetlerini, kadın işsizliğini do-
ğurmuştur. Oysa kadın, toplumda önce eşit bir birey olarak 
yer almalı, kamu yönetiminde, kamu hizmetlerinde, iş ha-
yatında, bilimde, sanatta kendisini gerçekleştirmelidir. Ka-
dının bu şekilde konumlanması dini ve milli kimliğine önem 
veren ve kendini bu kimlikler üzerinden inşa edenler için de 
savunulması gereken bir uygulamadır. Cumhurbaşkanlığım 
sırasında Bakanlar Kurulu’nun, valilerin, kaymakamların, 
okul müdürlerinin, hastane başhekimlerinin ve diğer kamu-
sal yönetim kademelerinin yarısından fazlasında kadınlar 
görevlendirilecektir. Yapılacak hukuki düzenlemelerle özel 
sektörde de kadınların üst yönetimlerdeki sayısı artırılacak-
tır. Kadın politikalarımız çerçevesinde çocuk evliliği, kadın 
ticareti, genelevler, aile içi şiddet, kadına yönelik diğer şid-
det ve bunların temelinde yatan nedenlerin açığa çıkartılarak 
önlenmelerine yönelik uygulamalar yapılacaktır. 

Yoksullukla mücadelede kamu politikaları kadınlar üzerin-
den uygulanacak, aileye yapılacak doğrudan yardımların 
muhatabı kadınlar olacaktır. 



Maniḟesto
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• Çocuklar 

Çocuklara yönelik politikalarımızın en önemli farklılığı çocu-
ğun aile, okul, toplum ve devlet tarafından bir birey olarak 
kabul edilmesini sağlamak olacaktır. Ailelerin, “Bizim ço-
cuğumuz değil mi, istediğimiz gibi davranırız” anlayışı artık 
geçerli olmamalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocukla-
rın gelişimi için öngörülenler, bu sözleşmenin sınırlarını da 
aşarak çocuklarımız lehine uygulanacaktır. Çocuk ne ailenin 
ne de devletin malıdır. Ana rahmine düştüğü andan itiba-
ren hakları vardır. Devlet, bu hakların korunmasında ve ge-
liştirilmesinde çocuğun yanında yer alacaktır. Dezavantajlı 
çocukların özellikle beslenme ve eğitimde fırsat eşitliği açı-
sından pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaları sağlanacaktır. Bir 
birey olarak çocuğun kendisini özgür iradesi doğrultusunda 
gerçekleştirmesinin önü açılacak; aile, okul, toplum ve dev-
let çocuğa seçenekler sunmak ve onun bilinçli tercihler yap-
masını sağlamak açısından destekçisi olacaktır. Çocuğun 
şiddetsiz bir ortamda gelişmesi, kendisinin fiziki, psikolojik, 
sosyal ve ekonomik şiddete ve her türlü istismara maruz 
kalmasının önüne geçilmesi ailenin, okulun, toplumun ve 
devletin sorumluluğudur. Türkiye, çocukların tek başlarına 
okula yürüyerek veya kamu ulaşım araçlarıyla gittiği, arka-
daşlarıyla sokaklarda gezebildiği, yanında büyükler olmadan 
parklarda oynayabildiği güvenlikte çocuk dostu bir ülke ola-
caktır.

• Yaşlılar

Toplumun yaşlı kesiminin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı-
nı en üst düzeyde tutmak birinci basamak sağlık hizmet-
lerinin sorumluluğundadır. Yaşlılarımızı toplumsal yaşamın 
içinde tutmak ve genç kuşaklarla ilişkilerini kesmeyecek 
düzenlemeler yapmak kamusal bir görevdir. Çocuklarımızın 
ve gençlerin okul eğitimlerinde önceki kuşaklarla nasıl ilişki 
kuracakları öğretilecektir. Gençlerin ve yaşlıların bir araya 
gelecekleri sosyal projelerin hazırlanması desteklenecektir. 
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Özellikle gençlerin sanatsal faaliyetlere katılmak konusun-
da yaşlılara destek vermesi, onlara konser, sergi, tiyatro gibi 
etkinliklere katılımlarında eşlik etmeleri sağlanacak, gençle-
rimizin bu faaliyetleri onların okul başarısı değerlendirme-
sinde dikkate alınacaktır. Yaşlılarımızın emeklilik yaşamla-
rında seyahat etmelerine yönelik programlarımız olacaktır. 
Kıyı kentlerimiz arasında gemi seyahatleri, tren ve otobüsle 
yapılacak seyahatlerde gençlik yurtlarının da kullanıma so-
kulmasıyla ekonomik seyahat programları oluşturulacaktır. 
Yukarıda da belirttiğim gibi politikamızın esası yaşlılarımızı, 
toplum içerisinde ve aktif olarak yaşatmaktır. Bunun müm-
kün olmadığı durumlarda yaşlı yurtları devreye girecektir. 

• Engellenenler

Sakatlar, özürlüler, engelliler şeklindeki tanımlamalar bakış 
açımızın doğru yerleşmesine engel olmaktadır. Bu tanımlar 
normal ve normal olmayan yaklaşımı üzerine kurulmuştur. 
Gözleri gören kişi normal, görmeyen kişi anormaldir. Yürü-
yen kişi normal, tekerlekli sandalyedeki kişi anormaldir. İşi-
ten kişi normal, işitmeyen kişi anormaldir. Böyle değerlen-
dirildiğinde görmeyen, yürüyemeyen ya da işitmeyen kişi bu 
farklılığıyla topluma yük olarak görülmektedir. Bakış açımızı 
değiştirmemiz gerekir. Toplumun genel düzenlemeleri gör-
meyen, yürüyemeyen, işitmeyen bireyleri dikkate almadan 
yapması bu kişileri engellemesi anlamına gelmektedir. Böyle 
baktığımızda bu yurttaşlarımıza engelliler değil, engellenen-
ler olarak yaklaşabiliriz. Toplum olarak bu insanlarımızın 
önüne engel koyduğumuz bakış açısını benimsersek yol yapış 
şeklimiz, otobüs basamaklarını düzenlememiz, trafik ışıkla-
rını seslendirmemiz gibi engelleri kaldırıcı önlemleri almak 
doğal bir görev haline gelir. Cumhurbaşkanlığı dönemimde 
engellenen yurttaşlarımızın hakları ve yaşam içerisinde yer 
almaları için köklü değişiklikler yapacağız. Toplumumuzun 
yüzde 15’e yakın bir kısmının farklı şekillerde engellendiğini 
bilmemiz gerekiyor. Engelsiz bir toplum yaratmak sadece fi-
ziksel engellerin azaltılmasıyla mümkün olmaz. En önemlisi 
toplumun zihnindeki engellerin kaldırılmasıdır.
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• Aleviler

Ülkemizde yapılan çok önemli bir hata başka insanları kendi 
inançlarımız üzerinden değerlendirmek ve hatta yargılamak-
tır. Örneğin Sünni inanca sahip kişiler ‘Ehl-i sünnet’ diye 
bir tanım yaparak dört mezhebe referans verip bunun dı-
şında kalanların İslamiyet’e uygun bir inancının olmadığını 
savunabiliyorlar. Bu değerlendirmenin kaynağı Kuran-ı Ke-
rim değildir. Bu değerlendirmenin kaynağı Hz. Peygamber de 
değildir. Bu değerlendirmenin kaynağı 4 halife de değildir. O 
zaman nasıl olur da farklı saiklerle İslamiyet’in özüyle ilgisi 
olmadan yapılan bu değerlendirmeyle kimin Müslüman ol-
duğu kimin olmadığı konusundaki bir yargıya insanlar ola-
rak ulaşabiliriz? 

Yavuz Sultan Selim’in halifeliği siyasi bir güç olarak elde et-
mesi ve Arap tebaanın bağlılığını sağlamak amacıyla İstan-
bul’a birçok Arap din adamı getirmesiyle Anadolu’da Alevi-
lere karşı ayrımcılık politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 
Anadolu ve Türkmen kültürünün gelişmesinde çok derin bir 
rol oynayan Aleviler, o tarihlerden bu yana baskı altında ya-
şamışlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı tamamen Sünni İslam 
inancı üzerinden organize edilmiştir. Alevilerin Atatürkçü 
duruşları Türkiye’deki dinci siyasetçiler tarafından kendi-
lerine yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Birçok insa-
nımız Alevi olduğunu saklamak durumunda kalmış, yaşa-
dıkları acılar benliklerine kazınmıştır. Bu tutumların köklü 
bir şekilde değiştirilmesi, Aleviliğin, Anadolu kültürünün ve 
inançlarımızın önemli bir bileşeni olarak hak ettiği saygınlığa 
kavuşturulması gerekmektedir. Yapılacak anayasa çalışma-
ları sırasında bu konu kapsamlı olarak ele alınacak, cemev-
lerinin statüleri, okullardaki din öğretiminde Alevi-Bektaşi 
inanç ve kültürünün yer alması konuları netleştirilecektir. 

• Kürtler

Türkiye’de ‘Kürt sorunu’ yoktur; ‘Kürtlerin sorunları’ vardır. 
Bunlar kültürel, sosyal, ekonomik ve politik sorunlar olarak 
gruplandırılabilir. Bu sorunların sadece Kürtlere ait olma-
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dığı, toplumun hemen hemen her kesiminde insan hakla-
rı ihlalleri, demokrasi eksikliği, az gelişmişlik, gelir dağılımı 
bozukluğu, şiddet olarak kendini gösterdiği de bir gerçektir. 
Bu sorunların Kürtler dışında da görülüyor olması Kürtlerin 
bu sorunlara sahip olduğu gerçeğini ve bunların çözülmesi 
ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Bu konuda yapmamız gereken 
ikinci tespit Kürtlerle PKK’nın birbirinden ayrıştırılarak ele 
alınması ihtiyacıdır. Burada PKK ile ilgili değerlendirmeleri-
mi de sizinle paylaşmak istiyorum: 

Size 1970’li yılların sonunda geçen hayali ve masalımsı bir 
olay tasvir edeceğim. Bir oda hayal edin! Odada üç stratejist 
otursun. Birisi Avrupa Birliği’nden, birisi ABD’den, birisi İs-
rail’den olsun. Konu Türkiye ve Avrupa Birliği…

AB stratejisti düşünüyor: “Türkiye’yle 1963 Ankara Ant-
laşması’nı imzaladık. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınma-
sı gerekir. İstanbul, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu 
bölgeleri, Avrupa kültürünün ve Hıristiyanlığın köklerinin 
bulunduğu yerler. Buralar tabii ki Avrupa’da yer almalı. İçin-
de Ayasofya’nın, Efes’in, Tarsus’un (St. Paul’un memleketi 
olması nedeniyle özellikle), ilk kilisenin yapıldığı Antakya’nın, 
ilk Hıristiyanların yaşadığı Kapadokya’nın, Sümela Manastı-
rı’nın yer almadığı bir Avrupa eksik kalacaktır. Bu bölgeler 
Türkiye nüfusunun daha eğitimli ve ekonomik olarak daha 
zengin insanlarının yaşadığı yerler. Aslına bakarsanız Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’yu çıkarırsak geriye kalan ülke ne-
redeyse İspanya gibi. Ama Doğu ve Güneydoğu eğitimsiz ve 
fakir. Ayrıca Türkiye’yi böylece AB’ye alsak Suriye, Irak ve 
İran’la çok uzun sınırlarımız oluyor. Ne yapsak acaba?”

ABD’li stratejist düşünüyor: “Avrupa Birliği‘nin Alman-
ya-Fransa mihveri etrafında güçlenmesi bizim uzun vadeli 
çıkarlarımız açısından olumsuzdur. Avrupa Birliği yapısının 
biraz gevşetilmesi, biraz sulandırılması gerekir. Bunu Bir-
leşik Krallık ve Türkiye’yle sağlayabiliriz. Bununla birlikte 
Türkiye, Ortadoğu’da bizim jandarmamız olmaya devam et-
melidir. İsrail’e karşı İran’dan veya bölgedeki Arap ülkelerin-
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den kaynaklanabilecek tehditleri bertaraf etmemizde Türkiye 
daima hazır olmalıdır. Ama Avrupa Birliği’ne tam üye olacak 
bir Türkiye bizim istediğimiz gibi at oynatacağımız bir devlet 
olmayabilir. Ne yapsak acaba?”

İsrail’li stratejist düşünüyor: “Hayalimiz olan Büyük İsrail 
devletini kurmamız için Ortadoğu’da daha fazla toprağa, su 
kaynaklarına, petrole, askere ihtiyacımız var. Etrafımız düş-
man Arap rejimleriyle çevrili. İlişkilerimizin iyi olduğu sadece 
Türkiye var. Türkiye’yle ilişkilerimizin iyi olmasının önem-
li nedenlerinden biri ABD politikaları. Ayrıca ABD Senato-
su’nda ve Temsilciler Meclisi’ndeki Yahudi lobisi gereken du-
rumlarda Türkiye’ye destek verir. Türkiye, ara sıra bize karşı 
sesini yükseltse de perde arkasında stratejik ortağımızdır. 
Ancak Avrupa Birliği’nin, özellikle Almanya ve Fransa’nın 
bölgemizdeki hedefleri bizim çıkarlarımızla bağdaşmıyor. Ge-
lecekte AB’ye tam üye olmuş bir Türkiye bölgedeki İsrail çı-
karlarına tehdit oluşturabilir. Ne yapsak acaba?” 

Üç kafadar bu düşüncelere dalmışken masanın üzerinde bir 
not görürler:

“Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini de içine ala-
cak şekilde, ABD’nin güdümünde, bir Kürt devleti kursa-
nız nasıl olur?”

AB stratejisti düşünmeye başlar:

“Böyle bir Kürt devleti kurulursa eğitimsiz ve fakir nüfus ora-
da kalır. Türkiye’nin Kürt devleti oluştuktan sonraki kalan 
bölgelerini Avrupa Birliği’ne alırız. Böylece eğitimli, kültürlü 
ve Avrupa tarihinin bir parçası olan coğrafya Avrupa’ya katıl-
mış olur. Avrupa Birliği olarak sınırlarımız Amerikan kontro-
lündeki bir Kürt devletine dayanır; İran’la, Irak’la, Suriye’yle 
bir temasımız kalmaz. Bu notu yazan ne güzel akıl etmiş. 
Böylece artık Türkiye’yi AB’ye alabiliriz.”
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ABD stratejisti şöyle düşünür:

“Ne güzel bir plan! Bir yandan Türkiye’yi AB’ye sokarak arzu 
ettiğimiz sulandırmayı sağlarız. Türkiye’yi NATO’da tutarak 
Rusya’nın boğazlardan Akdeniz’e inmesini de engelleriz. Ku-
racağımız Kürt devletine Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 
yanında Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve zamanı geldiğinde Ku-
zeybatı İran’dan da toprak alarak geniş bir coğrafya ve önem-
li bir nüfus kazandırmış oluruz. Bu devleti askeri olarak 
güçlendirir, ona büyük bir kara ordusu kurdurur, o bölgede 
kuracağımız askeri üslerle Rusya’ya, Kafkaslar’a, Orta As-
ya’ya, İran’a ve Ortadoğu’ya yönelik kritik bir pozisyon alırız. 
Bölgedeki Musul ve Kerkük başta olmak üzere petrol yatak-
ları da kontrolümüze geçer. Bölgede İsrail’i beyin gücü, Kürt 
devletini kas gücü yaparak kalıcı bir üstünlük sağlarız.”

İsrail’li stratejist ise şöyle değerlendirir:

“Harika! Amerika güdümündeki bir Kürt devletini Türkiye’yi 
ettiğimizden çok daha iyi manipüle edebiliriz. Hatta doğru-
dan yönetiriz. Orada askeri üslerimiz olur. Kürtlerle Yahu-
dilerin tarihsel dostluğu, derinlerdeki etnik akrabalığı gibi 
hikâyeler çıkartır onları kendimize yaklaştırırız. Bu devletle 
İsrail’in toprak, su, petrol, asker ihtiyacını karşılamış oluruz. 
Gelecekte önce federasyon kurar sonra da Büyük İsrail dev-
letini hayata geçiririz.”

Görüldüğü gibi ABD’nin kontrolünde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesini de kapsayacak bir Kürt devletinin kurul-
ması bölgemizde çıkarları olan Avrupa Birliği, ABD ve İsra-
il’in beklentileriyle tamamen örtüşmektedir. Bölgedeki en 
eski ve en önemli aktör olan İngiltere de böyle bir planı ha-
raretle destekleyecektir. Benim bu görüşlerime 50 yıl sonra 
petrolün öneminin olmayacağı, İsrail’in salinasyonla su so-
rununu çözeceği, Amerika’nın fracking devrimi sonucu ne-
redeyse petrolden bağımsız hale geldiği gibi karşı tezler öne 
sürülebilir. Burada detaylarına girmemekle birlikte bu karşı 
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tezlerin haklı görünmesine rağmen özellikle petro-kimya en-
düstrisi açısından petrolün enerji kaynağı olarak değil, çok 
değerli bir hammadde olarak daha da aranan bir emtia ola-
cağını söyleyebilirim. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti inkâr ve asimilasyon politika-
larıyla, Kürt nüfusun yaşadığı bölgenin geri bırakılmasıyla, 
Kürtlerin feodal sistemin ağalarına, şıhlarına teslim edil-
mesiyle, cehalet ve yoksulluk sarmalından çıkmalarını ön-
leyecek uygulamalarla böyle bir planın gerçekleşmesi için 
mükemmel bir zemin oluşturmuştur. Bu oyunun içinde za-
manın SSCB’si de ihmal edilmemiştir. Soğuk savaşın en yo-
ğun günlerinde Türkiye’de kurulacak ayrılıkçı bir örgütün 
komünist Rusya’dan da destek görmesi gerekmektedir. İşte 
tüm bu analizlerin sonucunda PKK, Marksist-Leninist bir 
askeri-siyasi güç olarak gizli örgütlerin operasyonları sonu-
cunda faaliyete geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, 
PKK’nin ABD ve İsrail stratejilerindeki rolünü, yapısını, ça-
lışma şeklini; PKK’nin neden Türkiye’deki Kürtler arasında 
bir karşılık bulduğunu incelememiş ve dolayısıyla anlama-
mıştır. Önceleri ‘üç beş çapulcu’ olarak görülmüş ve buna 
göre bir yaklaşım gösterilmiş, sonrasında da sadece askeri 
önlemler almakla yetinilmiştir.

AKP hükümetleri yanlışlıkları daha da derinleştirmiştir. AKP, 
MİT aracılığıyla 2009 yılında PKK ile doğrudan görüşmelere 
başlamış, daha sonra Abdullah Öcalan’la ve Kandil’deki PKK 
yöneticileriyle de doğrudan temas halinde bulunmuştur. 
Çözüm süreci adı altında HDP milletvekillerini de Abdullah 
Öcalan’la ve Kandil’le görüşmelere göndermiştir.

Türkiye’nin geleceğini hazırlamak, Kürt politikaları ve poli-
tikacılarıyla ilgili gerçekçi değerlendirmeler yapmak için 7 
Haziran-1 Kasım 2015 arasındaki 5 aylık kâbusu iyi analiz 
etmek gerekir:

Seçimlerden iki gün önce 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da 
HDP mitingine yönelik bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kay-
betmiş 400 civarında insanımız da yaralanmıştı. Bu seçimler 
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sonunda AKP ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetti, HDP ise 
80 milletvekili çıkararak oy oranı ve milletvekili sayısı itiba-
riyle Türkiye’nin üçüncü partisi haline geldi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş 
önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarının 3 yönü vardı:

Birincisi HDP’nin Kürtlerin dışındaki seçmenden de oy alma-
sı ve bir Türkiye partisi haline gelebileceğini göstermesidir.

İkincisi aldığı oy oranı ve mecliste kazandığı sandalye sayı-
sıyla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi haline gelmesidir.

Üçüncüsü ve bence en önemlisi ise HDP’nin PKK’dan büyük 
olduğunu göstermiş olmasıdır.

Bu üç sonuç kuvvetli rahatsızlıklara yol açmıştır. Selahattin 
Demirtaş’ın ve HDP’nin seçim başarısından en çok rahatsız 
olan iki taraf PKK ve AKP’dir. PKK Kürtlerin temsilcisi olmak 
yolundaki politik, sosyal, askeri üstünlüğünü barışçı, uzlaş-
macı ve Türkiye’yi kucaklayan bir Kürt söylemine bırakmak 
zorunda kalacaktı. O nedenle HDP’nin ve Selahattin Demir-
taş’ın önü kesilmeliydi. AKP ise mütedeyyin Kürt seçmenler-
den ‘dinsiz, komünist PKK’ söylemiyle topladığı oyları HDP’ye 
kaptırmıştı. Bu da AKP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
silinmesi demekti. O nedenle HDP’nin ve Selahattin Demir-
taş’ın önü kesilmeliydi.

7 Haziran seçimlerinden sonra kamuoyunda HDP’nin dışa-
rıdan destek vereceği CHP-MHP koalisyonu konuşulurken 
tarihin ilerleyen sayfalarında okuyacağımız ilişkiler, şantaj-
lar, kasetler, mafya müdahaleleri, satın almalarla MHP bir 
U dönüşü yaparak AKP’nin olmadığı bir koalisyona kapısını 
kapattı.

AKP’nin göstermelik olarak CHP ile yaptığı koalisyon görüş-
meleri (!) sonuç vermedi. AKP, Türkiye’de bir kaos ortamı 
yaratarak kendisinin iktidardan gitmesi halinde iç güvenlik 
sorunları yaşanacağı algısını yaratmak üzere kirli bir oyu-
nun içerisine girdi. Zamanın başbakanı Davutoğlu bu döne-
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mi kastederek “Terörle mücadelede defterler açılırsa birçok 
insan, insan yüzüne çıkamaz,” demiştir.

20 Temmuz 2015’te sınırın diğer tarafındaki Kürt yerleşim böl-
gesi Kobani’ye yardım götürmek üzere Suruç’ta toplanan Sos-
yalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine terör saldırısı 
düzenlendi, 33 kişi hayatını kaybetti, yüz civarında kişi yara-
landı. Bu olayda görevi ihmal ve kötüye kullanma suçu işleyen 
emniyet görevlisine 7 bin 500 TL para cezası verildi ve bu ceza 
12 taksite bölündü. Bu davada yargılanan 2 polis memurunun 
ise duruşmaları zamana yayılarak devam etmektedir.

Suruç Katliamı’ndan iki gün sonra Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçesinde iki polis başından vurularak öldürüldü. Bu cina-
yetle ilgisi olduğu için tutuklanan ve yargılanan kişiler 3 yıl 
sonra beraat ettiler. Bu isimlerin birçoğu daha sonra FETÖ 
soruşturmaları ile açığa alındı veya tutuklandı ama 2 polisi-
mizin failleri ortaya çıkartılmadı. Bu sırada PKK saldırılarıyla 
ölüm haberleri gelmeye başladı. 6 Eylül’de PKK saldırısıyla 
Dağlıca’da 16 Mehmetçiğimiz yaşamını yitirdi ve bunun üze-
rine birçok HDP binasına saldırılar yapıldı.

10 Ekim 2015’te Ankara’da düzenlenen Barış Mitingi’ne ya-
pılan terör saldırısı sonucu 102 kişi hayatını kaybetti.

Bu aylarda PKK, birçok yerleşim yerinde kent içi yapılaşma-
lar oluşturmuş, tahkimat kurmuş, mevziler kazmış, silah 
yığınağı yapmıştır. Hükümet bunlara tamamen seyirci ka-
larak izin vermiştir. PKK’nın bu faaliyetlerini bildiren askeri 
ve mülki amirlere herhangi bir müdahalede bulunulmaması 
emri verilmiştir.

Türkiye 1 Kasım seçimlerine kaotik bir ortamda sokulmuş-
tur. AKP, HDP’yle olacak yapıcı bir diyalog yerine şiddeti 
tırmandırarak seçimlerde tekrar meclis çoğunluğunu ele ge-
çirmiştir. Seçimden sonra da terör bilinçli olarak tırmandırıl-
maya devam etmiştir. 28 Kasım 2015’te Diyarbakır Barosu 
Başkanı polislerle 2 PKK’lının karşılıklı ateş etmeleri sonucu 
çıkan arbedede ensesinden tek kurşunla vurularak öldürül-



Maniḟesto

48    |    Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi

müştür. Yapılmış olan teknik incelemeler kurşunun PKK’lı 
teröristlerden gelmesinin veya uzaktan ateş edilmiş olması-
nın mümkün olmadığını göstermiştir. Yine incelemeler sonu-
cu tek şüpheli olarak polis memurlarından biri kalmış olma-
sına rağmen bu memur şüpheli sıfatıyla değil, tanık olarak 
dinlendiğinden olayı çözmek mümkün olmamıştır.

Seçimlerden bir yıl sonra Selahattin Demirtaş ve Figen Yük-
sekdağ tutuklanmış, yoğun bir propaganda kampanyasıyla 
HDP terörist olarak damgalanmaya çalışılmıştır. 31 Mart 
2019 yerel seçimlerinde başarısızlığa uğrayan AKP, terörist 
kervanına CHP ve İYİ Parti’yi de katarak propagandasına 
devam etmektedir. Bu propagandada ahlak dışı ve bel altı 
vurmalara dayalı yöntemler uygulamaktan çekinmeyen AKP, 
kendisinin Kandil’e gönderdiği HDP politikacılarının PKK yö-
neticileri tarafından servis edilen fotoğraflarını kamuoyuyla 
paylaşarak bu milletvekillerine terörist demekten utanma-
mıştır. Aynı RTE ve AKP, TRT’de PKK’dan bahsederken terö-
rist sıfatını kullanmamış, örgüte sadece adıyla referans ver-
miştir. Özetle anlaşılması gereken şudur ki: HDP’nin barışçı 
bir Kürt siyaseti gütmesi çeşitli karanlık oyunlarla MHP ve 
Doğu Perinçek desteğinde AKP ve PKK tarafından engellen-
mektedir.

Ülkemizde, Ortadoğu’da ve halkı Müslüman olan ülkelerde 
olan biten her şey basitçe açıklamaya çalıştığım ABD -İsrail 
politikaları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Körfez Savaşı 
ve Irak’ın işgal edilmesi, rahmetli Özal’ın Türkiye’ye uzatılan 
Musul-Kerkük havucuna kanarak Çekiç Güç korumasında 
Kuzey Irak’ta bir Kürt yönetiminin yapılanmasına yeşil ışık 
yakması, Irak’a Türk ordusunun müdahalesine ve Türkiye 
üzerinden girilmesine izin vermeyen Ecevit hükumetinin dü-
şürülmesi bu planın gerekleridir.

PKK’nın faaliyetleri Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olarak 
tanımlanan ‘Büyük İsrail Devleti’nin kurulması, Ortado-
ğu’da sınırların ve güç dengelerinin değişmesi vizyonunun 
bir parçasıdır. Ne yazık ki o dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
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Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, BOP’un eş başkanı 
olduğunu açıkça söylemekten çekinmemiştir. 2021 yılının 
Mart ayında Irak’taki bölgesel Kürt yönetimini ziyaret eden 
Papa için çıkarılan pulda Türkiye’nin büyük bir bölümünü 
de içine alan ve gelecekte İsrail’e bağlanacak olan Kürdistan 
haritası fütursuzca sergilenmiştir. Bu pulu bastıran Recep 
Tayyip Erdoğan’ın işbirlikçisi Barzani’den başkası değildir. 
Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yıkılarak yeri-
ne dinci bir devlet ve Kürdistan’ın kurulması projesi ABD, İs-
rail, AKP, RTE, PKK, Barzani işbirliğinde sürdürülmektedir. 
O nedenle önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yıkılıp yıkılmayacağı oylanacaktır. 

Görüldüğü gibi konunun ülkemizin Kürt halkıyla bir ilişki-
si yoktur. Türkiye Kürtleri çok büyük çoğunluğuyla Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak kalmayı arzu eden, toplumu-
muzla etle tırnak gibi birleşmiş bireylerden oluşur. Bu insan-
larımızı basit tuzaklara düşerek PKK’nın kucağına itmemek, 
barışçı Kürt siyasetine alan yaratmak, sorunları insan hak-
ları temelinde çözmek ve Kürt yurttaşlarımızla gerekli ana-
yasal düzenlemeleri yaparak birbirimize sıkı sıkı sarılmak 
zorundayız. 

• Gayrimüslimler

Ermenistan’la ilgili bir sorun olduğunda Ermeni yurttaşları-
mız, Yunanistan’la ilgili bir sorun olduğunda Rum yurttaş-
larımız, İsrail’le ilgili bir sorun olduğunda Musevi yurttaşla-
rımız hedefe konulabilmektedir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı 
“Affedersiniz Ermeni” gibi kabul edilmesi mümkün olmayan 
bir ifadeyi kullanma cüreti göstermiştir. Böyle bir cumhur-
başkanının yönettiği(!) devletten beklentilerin ne düzeyde ola-
cağını siz değerlendirin. Halkımızı ve devletimizi bu ayıptan 
kalıcı bir şekilde kurtaracak politikaları uygulamak, hukuki, 
ahlaki, vicdani ve insani görevimizdir. Uygulayacağımız po-
litikalarla Ermeni yurttaşlarımızın Ermenistan’da ve Ermeni 
diasporası ile, Süryani yurttaşlarımızın Süryani diasporası 
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ile, Rum yurttaşlarımızın Yunanistan ile, Musevi yurttaşları-
mızın İsrail ve dünya Musevileri ile kültürel, ekonomik, sos-
yal ilişkilerimizi geliştirmek üzere çalışma yapmalarını teşvik 
edeceğiz. Bu yurttaşlarımızın en küçük bir endişe duymadan 
kimliklerini ve dinlerini koruyarak ve yaşayarak onurlu bi-
rer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarını sağlayacağız. 
Ülkemizde bulunan farklı dinlere ait tarihi mekanları koru-
yacak, restorasyonlarını yapacak ve din turizmini açacağız. 
Din eğitimi kapsamında verilen derslerde farklı dinlerin bay-
ramları, kutsal günleri çocuklarımıza ve gençlerimize öğre-
tilecek, bugünlerin de ülkemizde özgürce kutlanması temin 
edilecektir.

• Göçmenler

Ülkemiz, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana baskı altın-
daki insan topluluklarının göç ettiği bir coğrafya olmuştur. 
Göçmenleri kabul etmek ve onlara kucak açmak kültürümü-
zün ve değer sistemimizin bir parçasıdır. Komşu ülkelerdeki 
savaşlarla özellikle Suriye’den ve Irak’tan ülkemize yönelik 
göç dalgalarını göğüslemeye çalıştık. RTE ve AKP’nin uygu-
ladığı yanlış politikalarla Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenler 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. RTE ülke için zararlı bu 
politikayı sayacağım amaçlar için uygulamaktadır. Birincisi 
Türkiye’deki Türk nüfusun oranını azaltmak. İkincisi kendi-
sine oy verecek yeni bir kitle yaratmak. Üçüncüsü Türkiye 
Cumhuriyeti’ni dinci bir Ortadoğu devletine dönüştürürken 
bu nüfusun desteğinden faydalanmak. Suriye’den ülkemize 
olan göç dalgası bir iç savaşın doğal sonucu olarak gerçek-
leşmemiştir. RTE ve AKP, İsrail’li şirketlere para ödeyerek 
Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı araziyi temizletip göçe ha-
zır hale getirmiştir. Kuzey Suriye’deki Arap halk Türkiye’ye 
göç etsin diye IŞİD ve PYD tarafından saldırıya uğramış, 
böylece bir yandan RTE’nin amaçlarına hizmet edilirken bir 
yandan da Kuzey Suriye’nin Araplardan boşalan alanlarına 
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Kürt nüfus yerleştirilerek geleceğin Kürt bölgesine yönelik 
nüfus planlaması yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığım sırasında 
bütün göçmenlerin tek tek tespiti yapılacak ve insan hakları 
temelinde geriye göç programı uygulanacak, kalanların top-
luma entegrasyon çalışmaları yapılacaktır. Toplumda göç-
menlere karşı nefret söylemlerini önleyecek farkındalık ve 
iletişim çalışmaları yapılacaktır. 

• Geri Kalmış Bölgeler

Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri diğer böl-
gelerimize göre sosyo-ekonomik açıdan daha geri kalmıştır. 
Diğer bölgelerimizin içerisinde de eşitsizlikler vardır. Bugüne 
kadar hükümetler Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınması için 
tarım ve hayvancılık esaslı politikalar geliştirmiş ancak ba-
şarılı olamamışlardır. Kalkınmayı bu şekilde çok uzun yıllara 
yayacak yaklaşımların başarılı olması da zaten beklenemez. 
Bizim uygulayacağımız yaklaşım bu bölgelerimizi doğrudan 
bilgi çağına, endüstri sonrası toplum aşamasına taşımak 
olacaktır. Başta yazılım olmak üzere bilişim, iletişim, dijital 
teknolojilerin bu bölgede yoğunlaşması sağlanacak, fiziki ya-
tırım gerektirmeyen bu alandaki gelişmeler bölge gençlerinin 
yoğun eğitimi ile sağlanacaktır. Tabii ki tarım, hayvancılık, 
endüstriyel yatırımların yapılmasına engel bir durum yoktur 
ama bölgenin bunlarla kalkınmasını beklemek sonuç verme-
yeceğinden, biz hızlandırılmış bir çağ atlama stratejisi uygu-
layacağız. 

• LGBTİ+ Bireyler

Dünyanın hemen hemen her yerinde tarih boyunca ayrım-
cılığa, haksızlıklara ve insanlık dışı muamelelere uğramış 
olan bir grup da LGBTİ+ bireylerdir. Toplumlar, kabul edilen 
dışındaki cinsel yönelimleri ‘anormal’ olarak tanımlamış, ki-
mileri bunları hastalık, kimileri sapıklık olarak adlandırmış-
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tır. Bu durum LGBTİ+ bireylerin yönelimlerini saklamaya yol 
açmıştır. 1960’ların sonlarından itibaren batıda bu alanda 
da insan hakları ve özgürlük hareketleri başlamıştır. 1981 
yılında San Francisco’yu da içine alacak şekilde yaptığım 
Amerika seyahati sırasında bu gelişmelere yakından şahit 
olmuştum. 1990’ların başında Londra’da yaşarken de konu-
nun farklı yönlerini öğrenme imkânım oldu. Ben herhangi 
bir cinsel yönelimin toplum içinde ‘pazarlamasının’ yapılma-
sını desteklemiyorum. Ancak LGBTİ+ bireylerin diğer hak-
larının yanında bu alandaki insan haklarının sonuna kadar 
korunmasını savunuyorum. Burada dikkat edilmesi gereken 
bir nokta şudur: LGBTİ+ bireylerin insan haklarının savu-
nulması ile LGBTİ+ yönelimlerin savunulması farklı kavram-
lardır. Ben cinsel yönelimlerin değil, hangi yönelime sahip 
olursa olsun bireylerin insan haklarının savunucusuyum. 

• Haklar Ofisi

İnsanlar arasında bir eşitsizlik varsa orada bir adaletsizlik, 
bir hak ihlali vardır. Türkiye’nin bugüne kadar olan kültürü, 
hak ihlallerini ortaya çıkarmak yerine bunların üstünü ka-
patmak, bu ihlalleri yapanları korumak şeklinde olmuştur. 
Türkiye halkı, neredeyse haklara sahip olmaktan ve hakkını 
savunmaktan korkar hale getirilmiştir. Ülkemizde her yüz 
bin kişiye bir tane olmak üzere Haklar Ofisi kurulacaktır. Bu 
ofislerin 3 temel görevi olacaktır:

Birincisi; çocuk, genç, yaşlı, kadın, hasta, çalışan ve diğer 
tüm yurttaşlarımızın yasa önünde haklarının ne oldukları-
nı öğrenmelerini sağlamaktır. Halkın haklarını öğrenmesini 
amaçlayan bu fonksiyon iletişim kanallarıyla da desteklene-
cektir. 

Ofislerin ikinci görevi, bireylerin yaşadıkları sorunları din-
leyip, analiz edip ortada bir ihlalin olup olmadığı konusun-
da danışmanlık yapmaktır. Buna bireylerin birbirleriyle olan 
ilişkileri yanında bireyin özel veya kamu kuruluşlarıyla olan 
ilişkileri de dahil olacaktır. 
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Haklar Ofisi’nin üçüncü görevi herhangi bir hak ihlaline uğ-
ramış bireyin hakkını aramak için nasıl bir yol takip etmesi 
gerektiğini kendilerine göstermektir. 

Bu ofislerde hukuk bilimi çerçevesinde eğitim almış, iş ve 
hayat deneyimi olan bireyler görevlendirilecektir. Vatandaş 
bu ofiste kendisini güvende hissedecek ve haklarının korun-
masında bu ofisin onun yanında olduğundan emin olacaktır.  

• Hayvan Sağlığı ve Hakları Merkezi

Ülkemizde hayvan hakları konusunda bilinç düzeyini artır-
mak, hayvanların kötü muameleye maruz kalmasını engel-
lemek ve hayvanlara kötü muamele yapanları takip etmek 
üzere her yüz bin nüfus için bir Hayvan Sağlığı ve Hakları 
Merkezi kurulacaktır. Hayvanlara karşı işlenen suçlar ceza 
kanunu kapsamına alınacak ve bu ofislerde hayvan hakla-
rının korunmasına yönelik kolluk gücü oluşturulacaktır. Bu 
ofislerin ayrıca veteriner halk sağlığı açısından görevleri bu-
lunacaktır. 

5.5. Ekonomi Politikaları
Türkiye’nin ekonomi politikaları ‘sürdürülebilirlik’ ilkesi üze-
rine geliştirilmiş yedi temel stratejiye dayanacaktır:

1. Türkiye tarım ürünlerinde ve özellikle beslenmede ken-
dine yeten bir ülke olacaktır.

2. Türkiye katma değeri yüksek endüstriyel ürünlerle ihra-
cata yönelik üretim yapacaktır.

3. Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinde komşuların-
dan başlayan bir yayılmayla suya atılan taş dalgası yak-
laşımı uygulanacaktır.

4. Gereken sosyal koşullarda devlet, verimli olmasa da,eko-
nomik faaliyetin içerisinde yer alacaktır.
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5. Eğitim ve sağlık, kamu yönetimlerinin toplumsal adalet 
ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tüm nüfusa vermesi 
gereken hizmetlerdir.

6. Ekonominin işlemesi serbest piyasa kurallarına terk 
edilmeyecek; çevrenin korunması, bölgesel kalkınma, 
gelir eşitsizliklerinin düzeltilmesi amaçlarıyla kamusal 
müdahaleler yapılarak sosyal piyasa ekonomisi uygula-
nacaktır. 

7. Sosyal sorumluluğun esas alındığı girişimcilik modelleri 
desteklenecektir.

(1) Gıda üretimi stratejik önemi olan bir sektördür. Verim-
lilik, ithalatın daha ucuz olması gibi rasyonel görünen ne-
denlere dayanarak Türk tarımı geri bırakılmayacaktır. Stra-
tejik ürünlerde mikro ekonomik değerlendirmeler göz ardı 
edilebilir. Tarım alanlarımız ve tarım geleneklerimiz açısın-
dan önemli bir kapasiteye sahibiz. Ne var ki tarım-biyoloji ve 
tarım-mekatronik kesişmelerinde oldukça yetersiz bir nok-
tadayız. Çukurova, Ege, Ankara, Erzurum ziraat fakülteleri 
başta olmak üzere tarımsal AR-GE çalışmalarına öncelik ve-
rilecek, çiftçilerimizin niteliği yüksek ve etkili bir zirai danış-
manlık hizmeti almaları sağlanacaktır.

(2) Türkiye ihracata yönelik üretimini “ben malı üreteyim 
sonra da dünyada pazar arayayım” mantığıyla değil, “dün-
yayı araştırayım neye ihtiyaç varsa onu üreteyim” esasıyla 
yapmalıdır. Farklı pazarların ihtiyaçları Türkiye’den anla-
şılamaz. Türkiye, devlet-özel sektör işbirliğiyle, proaktif bir 
yaklaşımla her ülkeyi, ülkelerin bölgelerini ve hatta kentle-
rini analiz ederek hedef pazarların ihtiyaç ve taleplerini tes-
pit etmelidir. Üretilecek mallar için gereken hammaddenin 
Türkiye’de bulunmaması bir sorun teşkil etmemelidir. Çıpa, 
başka ülkelerin ihtiyaç duyduğu mal üretimine ve ihracata 
takıldığında diğer gereklilikler bu çıpanın doğrultusunda te-
min edilecektir.
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(3) Suya atılan taş dalgası örneği sınır komşularımızdan baş-
layarak halka halka uzaklaşma mantığına dayanmaktadır. 
Tüm sınır komşularımızla ticaret hacmimizi arttırmak, kar-
şılıklı bağımlılık yaratmak açısından önemlidir. Bu yakla-
şımla bir yandan ekonomik amaçlara yönelirken bir yandan 
da barış içinde yaşamayı zorunlu kılacak önlemleri almış 
olacağız. Bu amaçla sınırlardaki illerimizi, komşu ülkenin 
ekonomisiyle entegre edecek hizmet üretim ve ticaret bölge-
leri oluşturacağız.  

(4) 24 Ocak 1979 kararlarıyla uygulanmaya başlanan liberal 
ekonomi politikalarının Türkiye’nin ekonomik gelişmesine 
çok önemli katkısı olduğu gibi zararlı sonuçları da ortaya 
çıkmıştır. O günden bugüne devletin ekonomiden çekilmesi 
için kimi zaman çok yanlış özelleştirmeler yapılmıştır. Bazı 
kamu yatırımları kâr etmese de yarattığı sosyal fayda ne-
deniyle faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Özellikle AKP 
iktidarı döneminde satılan birtakım kamu yatırımları zaten 
dezavantajlı olan yörelerimizde ağır ekonomik ve sosyal trav-
malara yol açmıştır.

(5) AKP hükümetinin Sayın Abdullah Gül’ün başbakanlığı 
döneminde tarafıma hazırlatmış olduğu ‘Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’ birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık ocak-
ları ve aile hekimleri tarafından çok güçlü olarak sunulduğu, 
hastane hizmetlerinin özerk kamu kuruluşları tarafından 
verildiği, sağlık hizmetleri finansmanının yoksulların doğ-
rudan desteklendiği genel sağlık sigortasından karşılandığı 
bir yapıyı öngörmekteydi. Ancak daha sonra birinci basamak 
hizmetler güçlendirilmedi, pratisyen hekimler hiç desteklen-
medi, tam tersine sağlık ocakları kapatıldı. Yatırımlar özel 
sektör eliyle kâr amaçlı hastanelere yönlendirildi. Son olarak 
tamamen bir soygun sistemi olan ‘şehir hastaneleri’ kuruldu.

Kuracağımız modelin temelini sağlık politikası başlığı altında 
açıklamıştım. Burada tekrar değinmemin nedeni ülkemizin 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin kâr amaçlı kurumlar tarafın-
dan değil, kamusal nitelikte, yerel yönetimlerin sorumlulu-
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ğunda verilmesi gerektiğini vurgulamak istememdir.

(6) Ekonominin tamamen serbest piyasa koşullarında işleme-
sini beklemek yanlıştır. Serbest piyasa savunucuları, piyasa-
da bilginin açık ve herkes tarafından ulaşılabilir olduğunu, 
tüketicilerin ve üreticilerin rasyonel olarak hareket edecek-
lerini, böylece en verimli işleyişin ortaya çıkacağını varsa-
yarlar. Bu yaklaşım teorik olarak ve kâğıt üzerinde mantıklı 
görünse de uygulamaların bu sonucu vermediği, ülkemizde 
ve başka ülkelerde gözlenmiştir. Bizim yaklaşımımız Sosyal 
Piyasa Ekonomisi’dir. 

Ekonomik sistemimizi değerlendirirken kullanacağımız öl-
çütler şunlardır:

• Üretim bilgisi ve becerisi (Know-how)

• Üretkenlik

• Verimlilik

• Gelir dağılımı

• Çevresel etki

• Dünya ile entegrasyon

Serbest piyasa ekonomisinin lokomotifi üreticinin kâr ama-
cıdır. Oysaki yukarıdaki altı ölçüt arasında ‘kâr’ sayılma-
mıştır. Bir ekonomik faaliyetin bu kıstaslar doğrultusunda 
değerlendirilmesi sonucunda ürüne yönelik olarak ölçütler 
arasında farklı öncelikler olabilecektir. Kâr bu altı kıstasın 
optimum olarak dengelenmesinden sonra elde edildiğinde o 
ekonomik faaliyet hem iş sahibi hem de toplumumuz açısın-
dan yararlı sonuçlar doğuracaktır. Yani serbest piyasa eko-
nomisinin getirdiği kâr odaklı iş yapış biçimlerinin çevreye, 
gelir dağılımına olumsuz etkileri, üretimi azaltıcı sonuçlar 
doğurması engellenecektir.

(7) Sosyal politika amaçlarımızla ekonomik faaliyetlerin bir 
arada ele alınması mümkündür. Yaratıcı girişimcilik düşün-
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celeriyle, yoksullukla, şiddetle, eğitimdeki fırsat eşitsizlikle-
riyle, engellenenlerle, yaşlıların sorunlarıyla ve diğer sosyal 
sorunlarla mücadele etmek üzere aynı zamanda kâr sağla-
yan özel sektör girişimlerini özendirecek ve destekleyeceğiz. 

Ekonomik faaliyetlerin gelişerek ve büyütülerek sürdü-
rülmesinin üç temel ihtiyacı vardır:

• Güven: Devletimizin ve hükümetlerimizin iç ve dış ya-
tırımcıya, iş insanına güven vermesi gerekir. Güvenin 
birinci unsuru hukuk devleti olmaktır. İkinci unsur tu-
tarlılıktır. Üçüncü unsur istikrardır.

• Güvenlik: Yatırımcı, yatırımının hukuki olduğu kadar 
fiziki olarak da güvende olmasını bekler. İç karışıklıkla-
rın ve çatışmaların, mutsuz halk topluluklarının olduğu 
coğrafyalar yatırım için uygun değildir.

• Barış: Başka bir ülkeyle ekonomik ilişkilerin kurulma-
sı ve geliştirilmesi devletler arası ilişkilerin iyi olmasıyla 
mümkündür. Türkiye bugün hemen hemen tüm Orta-
doğu pazarından uzaklaşmıştır.

Beş yıllık yönetim sürecimizde güven, güvenlik ve barış açı-
larından ekonomimizin önünü açacak uygulamalar çok kısa 
zamanda hayata geçirilecektir.

Ekonominin gelişmesi bir ülkenin vergi politikalarıyla çok ya-
kından ilgilidir. Bugün Türkiye’nin vergi sistemi her bakım-
dan iflas etmiştir. Vergi yükü emekçi kitlelerin sırtındadır. 
İş dünyasının namuslu vergi ödeyen üyeleri ise cezalandırıl-
mış olmaktadır. Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi had 
safhadadır. Vergi sistemi, vatandaşı ahlaksızlığa itmektedir. 
Hükümet politikaları akılcı vergi yöntemleriyle vatandaşın 
doğru davranmasına yönelik değildir. Hükümet, bireyleri 
ve kurumları yanlış yapmaya zorlamakta, yanlışı bir norm 
haline getirmektedir. Daha sonra siyasi veya başka nedenle 
ortaya çıkan çıkar çatışmalarında köşeye sıkıştırmak istediği 
mükellefin üzerine gitmektedir. Mükellefin “zaten uygulama 



Maniḟesto

58    |    Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi

bu, herkese bu şekilde yapması için izin veriyorsunuz” tezi 
geçerli olmamaktadır. Böylece hükümet herkese yanlış yap-
ma izni verdikten sonra sadece kendi karşıtlarını ya da iste-
diklerini cezalandırmaktadır.

Oysaki adil, rasyonel, etkili bir vergi sistemi kurulmalı, si-
yasi ya da başka mülahazalarla ayrımcılık yapılmamalıdır. 
Bu koşullar altında vergi kaçırmak ciddi bir suç sayılmalıdır.

Ülkemizde yapılması gereken, ‘vergi namusu’ kavramının he-
pimizin ahlak sistemine eklenmesidir. Adil bir sistem kurul-
duktan sonra vergi kaçırmaya yönelik her eylem toplumun 
bütün kesimlerince kınanmalıdır. Ayrıca vergi kaçırmaya 
ağır cezalar getirilmelidir.

Kuracağımız adil vergi sisteminin temel esasları şunlardır:

• Asgari ücretten vergi alınmayacaktır.

• Gelir ve kurumlar vergisi oranları düşürülecektir.

• Tarım ve endüstrinin girdileri olarak kullanılacak mal-
larda düşürülmüş tarifeler kullanılacaktır.

• Ekonomiye katkısı olmadığı halde rant yaratan varlıklar 
vergilendirilecektir.

• Kamusal kararlar nedeniyle değer artışı gösteren arazi-
lerdeki kazançlar yüksek oranda vergilendirilecektir.

Ekonomik gelişimimizin insan kaynağından sonraki en 
önemli girdisi enerjidir. Fosil yakıtlarla sera gazı emisyon-
larının artması küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu şekilde 
devam ederse 2100 yılında dünya coğrafyası çok olumsuz bir 
şekilde etkilenecek ve felaket diye tanımlanabilecek sonuçlar 
ortaya çıkacaktır. Politikalarımız erişilebilir ve temiz enerji 
sağlamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarımızı 
çeşitlendirmek ve artırmak şeklinde olacaktır. Bu kapsamda 
Türkiye’nin sahip olduğu toryumun değerlendirilmesine yö-
nelik bilimsel çalışmalar yapılacaktır. 
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Ekonomi politikalarımız bir yandan Türkiye’yi ihracata daya-
lı olarak büyütürken, bir yandan atıl kaynakları ekonomiye 
kazandıracak, gelir dağılımı ve ekonominin sosyal etkileri-
ni dikkate alarak çevre bilinci içerisinde bir gelişim modeli 
oluşturacaktır.

5.6. Konut, İmar, Köy ve Kent Politikaları
Politikalarımız başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere 
olan göçü tersine çevirme esasına dayanacaktır. 1950’ler-
den bu yana kente göçü teşvik eden politikalara ve uygu-
lamalara son verilecektir. Popülist yaklaşımlarla çığırından 
çıkmış olan kentsel alanları yağmalama uygulamaları, bu 
uygulamalara göz yuman siyasetçilerle bu uygulamayı ya-
panlar arasında çok sıkı bir ekonomi-menfaat-siyaset üçgeni 
oluşturmuştur. Bu ilişkiden büyük zarar görenler ise gelecek 
kuşaklar, doğal çevre, çirkin ve sağlıksız kentlerde yaşayan 
insanlar olmuşlardır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da az 
sayıda insanın kısa vadeli menfaatlerinin toplumsal çıkarla-
ra galebe çalmasının yarattığı sonuçlar halkımıza anlatılacak 
ve toplumsal bir bilinç kazanılmasına çalışılacaktır. Her ko-
nuda olduğu gibi bu konuda da sorunun temel çözümü için 
erdemli birey gerekmektedir. 

Kentsel planlar özellikle çocuklar ve gençler için yeterli yeşil 
alanlar, eğitim, spor, kültür, bilim alanları ayrılarak yapıla-
caktır. Kent planları toplu taşımayı ve başta bisiklet olmak 
üzere temiz ulaşımı destekleyecek şekilde hazırlanacaktır. 
Kentlerde tamamen iş yerleri ya da konut alanları yerine, 
hayatın iç içe geçtiği planlamalar yapılacak, insanların iş-
lerine yürüme mesafesinde yaşayacakları yerelleşme sağla-
nacaktır. Kentlerimizin zevksiz, çirkin ve yüksek yapılarla 
özelliklerinin yok edilmesine son verilecek, her kentimizin 
kendi tarihini, kültürünü, coğrafi özelliklerini yansıtacak şe-
kilde en fazla 5 katlı binalarla insani ölçüde cadde, sokak ve 
meydanlarla gelişmesi sağlanacak, sokak hayatı canlandırı-
lacaktır. Köyler de planlama kapsamına girecek, sağlıklı ve 
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modern bir yaşamın sürdürülebileceği yerleşim yerleri ha-
linde kentlerden geri göçü sağlayacak şekilde uygulamalar 
yapılacaktır. 

Konut standartları sürdürülebilir enerji ve çevre anlayışına 
dayalı olarak yeniden belirlenecek, enerji verimliliği, atıkla-
rın geri dönüşümü ve doğaya uyumluluk kriterleri uygula-
maya konulacaktır. Konut ve yapıların mimari özelliklerinin 
yerleşim yerlerinin tarihi, kültürel, coğrafi özelliklerine uy-
gun olma zorunluluğu getirilecek, böylece geleneksel formlar 
desteklenecek, yerleşim yerlerinin kişilik kazanmaları sağla-
nacaktır. 

Başta depremler, su baskınları, heyelanlar olmak üzere do-
ğal afetlere yönelik hazırlılık iyi bir planlamayla başlar. Yine 
bireylerin kısa vadeli çıkarları ile karar vericilere sağladıkları 
gayrı meşru menfaatler; dere yataklarındaki yapılaşmaları, 
faylar üzerindeki konut alanlarını, yumuşak zeminli yamaç-
lardaki yapılaşmaları beraberinde getirmiştir. Temelde yine 
yurttaşın erdemli davranışı rol oynamaktadır. Yapılacak dü-
zenlemelerle bu planların objektif olarak hazırlanması ve su-
istimallerin ağır şekilde cezalandırılması sağlanacaktır. Her 
yerleşim alanının afet risklerini azaltmak için eylem planları 
hazırlanacaktır. 

5.7. Ekoloji ve Çevre Politikaları
Bu politikaların temelinde insanın doğanın bir parçası ol-
duğunun anlaşılması yatmaktadır. Söylenince kolaymış gibi 
algılanan bu kavram, uygulaması hiç de kolay olamayan 
sonuçlar doğurur. İnsan kendisinde doğayı sömürme, diğer 
canlılara ve çevreye kendi menfaati doğrultusunda zarar ver-
me hakkı görmektedir. Oysaki doğa kendi içinde kurduğu 
dengeyle varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir. 
Doğadan herhangi bir canlıyı çıkarmamız halinde birçok 
olumsuz sonuçlar görülmektedir. Sadece insanın doğadan 
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çıkarılması doğayı daha sağlıklı bir hale getirmektedir. Uy-
gulanacak politikalar doğaya verilecek zararın doğanın ken-
disini tamir edebileceği süreden daha uzun olumsuz etkiler 
yaratmaması esasına dayanmalıdır. Bu ise ancak sorumlu 
bir üretim ve sorumlu bir tüketimle sağlanabilir. Kapitaliz-
min dayattığı, bireyin kendisini, tüketerek ve daha çok sa-
hip olarak gerçekleştirme süreci ile sorumlu tüketim anlayışı 
çelişmektedir. Erdemli Yurttaş Hareketi’nin temel felsefesini 
oluşturan ‘insanın kendisini gerçekleştirmesi’ anlayışı, bire-
yin, sahip olmanın ve tüketmenin ötesinde kendisini daha 
değerli, yararlı hissedeceği ve mutlu olacağı yöntemlerin 
varlığını ortaya koymaktadır. Bu da çocuklarımızı, çok kü-
çük yaşlardan itibaren, erdem ilkeleriyle donanacak şekilde 
yetiştirmemizle mümkündür. Sorumlu tüketim anlayışının 
gelişmesi için davranışlarımızın ekolojik sonuçlarını anla-
yabilmemiz gerekir. Bunu sağlamak üzere karbon ayak izi, 
su ayak izi, ürettiğimiz plastik atık miktarı gibi ölçülebilecek 
kriterlerle davranışlarını değerlendirecek nesiller yetiştirme-
liyiz. Sorumlu tüketim toplumsal tasarrufu da artırarak top-
yekün zenginleşmeyi sağlayacaktır. 

Ülkemiz deniz, göl, akarsu, yeraltı su kaynaklarını korumak 
ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak zorundadır. Bu kay-
naklarımız; sanayi atıkları, suni gübre, tarım ilaçları, plastik 
gibi kimyasal zararlı maddelerle kirletilmektedir. Sulara yö-
nelik bu kirliliğin ana kaynağı karalardadır. Sorumlu balık-
çılık uygulamaları da denizlerimizdeki yaşamın sürdürülebi-
lirliği açısından önemli olup bu alanda aynı denizlerde kıyısı 
olan diğer ülkelerle geliştirilmesi gereken işbirlikleri vardır. 

Karasal alanımızda erozyon ve çölleşme artmaktadır. Orman 
alanları yakılarak, tahrip edilerek, istismar edilerek yok ol-
maktadır. Türkiye olarak doğamızı tekrar kazanmak kam-
panyasını başlatmalıyız. Doğal habitatların, biyoçeşitliliğin, 
flora ve fauna türlerinin korunması sağlanmalı, sürdürülebi-
lir orman yönetimi için finansman sağlanmalı, yerel halk bu 
projelere dahil edilmelidir. 



Maniḟesto

62    |    Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi

Çevre kirliliğinin önemli bir kaynağı ulaşımdır. Uygulayaca-
ğımız politikalar çevreci araçların kullanılmasını ve tercih 
edilmesini sağlayacak yönde olacaktır. 

Ekoloji politikalarımızın önemli bir boyutu başta hayvanlar 
olmak üzere diğer canlılar ve doğal unsurlardır. Ekonomik 
getirinin her zaman karar verdirici unsur olmayacağı bu do-
kümanın genel ruhundan anlaşılmıştır sanıyorum ama kimi 
zaman bazı kararları vermekte zorlanacağımız da aşikardır. 
Örneğin; sığır eti üretimi için hayvancılık yapmak hem su 
kaynaklarının tüketilmesi, hem sığır yetiştirmek için gereken 
yem üretiminin çevresel etkileri, hem etin taşınması, hem 
metan salınımı, hem de türcülük açısından birçok olumsuz 
özellik içermektedir. Buna rağmen bir anda sığır yetiştiricili-
ğini ya da sığır eti tüketimini yasaklamaya yönelik kararların 
alınamayacağı da aşikardır. Bu tip konularda uzun vadeli 
planlar yaparak, belki de bir neslin ömrüne sığmayacak süre 
hedefleri olan politikalar geliştirilmek durumunda kalacağız. 

Hayvan hakları, hayvan refahı, türcülük, bitkisel beslenme, 
gıda politikalarının ekolojik sonuçları, tek sağlık (insan-çev-
re-hayvan sağlığı) gibi birçok konu bu başlık altında günde-
mimizi oluşturacaktır. 

5.8. Ulaşım Politikaları
Cumhurbaşkanlığım dönemimde ulaşım alanındaki en önem-
li atılımımız deniz yollarında, demiryollarında ve bisiklet ula-
şımında yapılacaktır. Türkiye’nin bugünkü demiryollarının 
geometrisi hızlı ve etkili bir taşımacılık için elverişli değildir. 
Özellikle iniş ve çıkışlar yüksek miktarda yük taşımaya en-
gel teşkil ediyor, kıvrımlar sürati kesiyor. Yapılması gereken, 
otoyol mantığına benzer şekilde sert virajların olmadığı ve 
vadilerin viyadükle, dağların tünelle geçildiği demiryollarının 
inşa edilmesidir. Tüm demiryolları gidiş-geliş şeklinde inşa 
edilecektir. Çin’in Avrupa’ya bağlanmasını sağlayacak de-
miryolu mutlaka Türkiye’den geçmelidir. Bu demiryolunun 



Maniḟesto
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Akdeniz’e bağlanması İskenderun, Yumurtalık ve Mersin li-
manlarından yapılmalıdır. Ülkemizin iç bölgelerinin ihracat 
limanlarına demiryoluyla bağlanması sağlanmalıdır. Yolcu 
taşımacılığında kalite artırılmalı, Türkiye, demiryoluyla da 
seyahat edilecek bir ülke olmalıdır. Böylece bir yandan iç tu-
rizme, gençlerin ülkelerini gezmelerine imkan sağlarken bir 
yandan da dış turizme ve yabancı gençlere yönelik hizmetler 
sunulmalıdır. Gençlerle ilgili olarak rekreasyon politikaları 
başlığı altında anlattığım bisiklet yollarının tren istasyonla-
rıyla bağlantısı kurulacak, gençler uzun mesafeleri bisiklet-
lerini de alarak trenle kat edebileceklerdir. 

Deniz yolları gerek ülke içi gerek ülke dışı mal ve insan taşı-
macılığında daha etkili bir şekilde kullanılacaktır. Kıyı kent-
lerimiz arasında özellikle emeklilerimizin uygun ekonomik 
koşullarda faydalanacağı gemi seyahatlerinin düzenlenmesi-
ne öncelik verilecektir. 

5.9. Dış Politika
Dış politikada pusulamız Atamızın sözüdür: “Yurtta sulh, ci-
handa sulh”.

Barışçı olmak, ilerleyen sayfalarda açıklayacağım Erdemli 
Yurttaş Hareketi’nin 10 Temel Stratejisi’nde de gösterildiği 
gibi aktif çalışma isteyen bir politikadır. Barış, komşuları-
mızla ilişkilerimizi düzenlemekle başlar. Dış politikada ya-
pılacak en önemli yanlış iç politikayı dışarı taşımaktır. AKP 
hükümetlerinin ısrarla yaptığı bu hata yüzünden Türkiye, 
dünyada ve bölgesinde yalnızlaşmış, her yönde ülkemize kar-
şı ittifaklar kurulmuştur. AKP’nin yaptığı bir diğer çok önem-
li hata II. Abdülhamit’in uyguladığı büyük devletlere karşı 
başka büyük devletlerin yanında durarak pozisyon alma po-
litikasıdır. Bu iki hata Türkiye’nin diğer devletler nezdindeki 
saygınlığını yitirmesine yol açmıştır.
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• Avrupa Birliği

Türkiye dış politikası Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye-
lik hedefi doğrultusunda oluşturulmalıdır. Tam üyelik için 
gereken birinci koşul ise ulusal mutabakatını sağlamış, hu-
zurlu, demokratik bir toplum haline gelmemizdir.Anlamamız 
gereken önemli bir husus Almanya-Fransa eksenindeki güç-
lü bir Avrupa Birliği’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafın-
dan istenmeyen bir yapı olduğudur. Ülkemizde Avrasyacılığı 
savunan kesimler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Bir-
liği’ni Transatlantik adı altında yekpare bir bütün gibi algıla-
makta, bunların kendi iç ayrılık ve çatışmalarını görmemek-
tedir. Türklerin son 1200 yıldaki Batı istikametli yürüyüşü, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun aslında bir Balkan devleti olma-
sı, Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ve en önemlisi Türkiye’nin 
çıkarları Avrupa Birliği’ne tam üyeliği işaret etmektedir. 

Avrupa Birliği, Avrasya ile ilişkilerinde özellikle Rusya’yla 
olan ilişkileri açısından ABD’nin kendisinden beklediği şe-
kilde davranmamakta, dengeli bir politika yürütmektedir. 
Türkiye’nin de çıkarı ABD-Avrasya stratejilerinde denge po-
litikasından yanadır. Avrupa Birliği açısından bakıldığında, 
ABD-Avrasya dengesinin sağlanması için Türkiye son dere-
ce önemli bir ağırlık merkezidir. Türkiye’nin, Avrupa Birli-
ği’ne tam üyelik halinde Avrasya’yla ilişkilerdeki rolü daha 
da önem kazanacak ve Avrupa Birliği’nin Avrasya’ya uzanan 
kolu olarak katma değeri çok yüksek olacaktır. Bunun ter-
sini düşündüğümüzde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne değil 
de Avrasya grubuna katılması halinde Avrasya grubu içe-
risindeki önemi Avrupa Birliği içinde bulunmasından daha 
az olacaktır. Aynı şekilde Avrupa Birliği üyesi olmayan ama 
Amerikancı politikalar takip eden bir Türkiye Amerika’nın 
dümen suyunda gitmek zorunda olan bir piyon devlet hali-
ne gelecektir. Ülkemizin menfaatleri, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin yanında veya Avrasya grubunda perifer bir unsur 
olmak değil, Avrupa Birliği içerisinde stratejik önemi haiz bir 
ülke olmakta yatmaktadır. 
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Peki Avrupa Birliği, Türkiye’yi gerçekten tam üye olarak al-
maya istekli midir? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Şunu 
bilmek gerekir ki AB kendi içinde homojen bir yapı olma-
yıp, bahsedilen zaman diliminde Almanya ve Fransa başta 
olmak üzere AB ülkelerinde hangi partilerin iktidarda olduğu 
önemli bir belirleyicidir. AB’nin hükümetler açısından en uy-
gun olduğu dönemde Türkiye hükümetinin de buna uygun 
şekilde kurulmuş olması gerekir. İki taraflı bu hazır olma 
anında önceden oluşturulmuş iki ön şartın gerçekleştirilmiş 
olması elzemdir. Bunların birincisi Türkiye’nin iç barışıyla ve 
demokrasisiyle Avrupa Birliği ilkeleri nezdinde hazır olma-
sıdır. Bu koşul AB böyle talep ettiği için değil, kendimiz için 
yapmamız gereken, kalkınmış bir refah toplumu kurmanın 
olmazsa olmaz şartıdır. İkinci husus ise Türkiye’nin Yuna-
nistan’la sorunlarını çözmüş olmasıdır. Atatürk-Venizelos ve 
İsmail Cem-Papandreu dönemleri gibi bir ‘raproşman’ oluş-
turulmalıdır. Türkiye ve Yunanistan, işbirliği potansiyeli çok 
yüksek ve bu işbirliğinden zengin kazanımlar sağlayabilecek 
iki ülkedir. Halklar arasında oluşturulan nefret söylemleri 
her iki devletin de iç politikalarında kullandıkları ucuz tak-
tiklerdir. Oysa bu düşmanlık iki ülkenin toplumlarına da bir 
şey kazandırmamaktadır. Günümüzün moda söylemini bu-
raya uyarlarsak bu iki ülke arasındaki ilişkiler ‘kazan-kazan’ 
anlayışına oturtulmalıdır.,

İki toplum arasında iyi ilişkiler iki temel kanal üzerinden 
oluşturulmalıdır: Gençlik ve sanat/kültür. Gençler arasın-
daki ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel etkinliklerin yoğun-
laştırılması ve bunun her iki tarafın hükümetleri tarafından 
desteklenmesi ile birkaç yıl içerisinde bu politikalar sonuç 
verecek, her iki ülkenin devlet yöneticileri masaya çok ra-
hat bir şekilde oturabileceklerdir. Türkiye ve Yunanistan’ın 
Münhasır Ekonomik Bölge olarak belirleyecekleri Ege ve Ak-
deniz’deki alanlardan çıkarılabilecek doğal kaynakların nasıl 
bölüşüleceğine dair hakkaniyetli bir model oluşturulmalıdır. 
Ayrıca turizm, tarım, sanayi ve AR-GE gibi somut işbirliği 
alanları bulunmaktadır.
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Türkiye-Yunanistan ilişkileri en fazla beş yıllık bir sürede 
dünyaya örnek olacak bir işbirliğine dönüştürülebilir. Kıb-
rıs’la ilgili sorunlar bu işbirliği çerçevesinde ele alınırsa çö-
züme daha hızlı yaklaşılır.

Türkiye bu hazırlık döneminde aynen Yunanistan’a yönelik 
yapılacaklar gibi Avrupalı halklar nezdinde de yoğun bir ile-
tişim kampanyası yürütmelidir. İç barışını sağlamış, Yuna-
nistan’la ilişkilerini kalıcı bir işbirliğine dönüştürmüş, Avru-
palı halklardaki imajını değiştirmiş demokratik bir Türkiye, 
Avrupa Birliği’nde Türkiye yanlılarının ellerini güçlendirecek 
ve tam üyelik süreci hızlı bir şekilde cereyan edebilecektir.

• Avrasya

Avrupa Birliği’ne tam üye bir Türkiye’nin, Atlantik-Avrasya 
dengesinde Avrupa’nın Avrasya yüzü olması, hem AB hem 
Türkiye hem de Avrasya ülkeleri açısından işlevsel bir ko-
numlandırma olacaktır. Özellikle karşılıklı bağımlılık ilişki-
siyle kalıcı bir barışın oluşturulması gereken büyük devlet 
Rusya, Türkiye üzerinden oluşturacağı enerji koridoruna 
ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’nin Karadeniz, Kafkaslar, Orta 
Asya’daki çıkarları gereği Rusya ile yakın işbirliği şarttır. Bu 
işbirliğinde, AB üyesi bir Türkiye’nin eli, Avrasya üyesi bir 
Türkiye’den daha güçlüdür. Avrasyacı düşüncelere uzak de-
ğilim. Bir farkla; Türkiye’nin Avrasyacı yaklaşım içinde üre-
teceği politikaları AB üyesi ülke olarak geliştirmesi ve hayata 
geçirmesinden yanayım. Türkiye’nin ABD ve başta Rusya-Çin 
olmak üzere Avrasya’yla ilişkisindeki rolü dünya dengeleri 
açısından da stratejik öneme sahiptir. RTE ve AKP hükümet-
lerinin gündeme getirdiği Kanal İstanbul projesi veya her-
hangi bir şekilde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin feshine yö-
nelik atılacak atımlar Türkiye, Rusya ilişkilerini olumsuz bir 
şekilde çok derinden etkileyecektir. Amerikan donanmasının 
Montrö’de tanımlanan ölçütler dışında Karadeniz’e girmesi 
Rusya’nın ve diğer Avrasya ülkelerinin Avrupa ile bağlantı-
sında ve Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle ilişkile-
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rinde büyük problemler yaratacaktır. Gürcistan, Ukrayna, 
Ermenistan’a yapılan Rusya karşıtı desteklerin sonucunda 
her üç ülkenin başına gelenler malumumuzdur. 

Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrasya ülkeleri, Kafkasya, Orta 
Asya, Karadeniz ve Türkiye üzerinden enerji nakil hatları 
olarak farklı katmanlara sahiptir. Çin, Hindistan ve İran’ın 
Rusya’yla birlikte Avrupa’ya yönelik ekonomik çıkarlarını ge-
liştirmesi Türkiye’nin de lehine olan bir durumdur. Türkiye 
bu dengeyi bozacak politikalardan uzak durmalıdır. 

Çin’le olan ilişkilerde hassas bir denge içerisinde yürütülme-
lidir. Ancak RTE’nin ve AKP’nin Uygur Türkleri’ne yapılan en 
hafif tabiriyle insan hakları ihlallerinin karşısında sessiz kal-
ması hatta Çin’e destek vermesi utanılacak bir durumdur. 
Şunu unutmamak gerekir ki Türkiye’nin Çin’de veya dünya-
nın başka bir yerindeki insan haklarına yönelik konularda 
sesini yükseltebilmesi için önce kendi karnesini düzeltmesi 
gerekir. 

• Ortadoğu

Türkiye’nin Ortadoğu politikaları aşağıdaki unsurlardan 
oluşmalıdır:

• Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın bilerek ve isteyerek 
düştüğü Büyük Ortadoğu Projesi tuzağından bir an 
önce kurtulmalıdır. Ortadoğu’da mevcut sınırların ko-
runduğu bir statükoyu savunmalıdır.

• Türkiye açık ve samimi bir şekilde İsrail’in güvenliğinin 
sağlandığı, Filistin halkının onurlu bir barışla devletini 
kurduğu bir gelecek için çaba sarf etmelidir. Bu süreçte 
İsrail’le sürekli gerginlik yaşamak, diplomatik ilişkilerini 
görünüşte olsa bile askıya almak, Filistin davasına fay-
da değil zarar getirir. Genel olarak söylediğim gibi Türki-
ye, İsrail-Filistin konusunu da bir iç politika malzemesi 
yapmayı bırakmalı, ciddi bir devlet olarak gerçek gün-
dem doğrultusunda çalışmalıdır.
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• Türkiye’nin, Suriye, Irak, Ürdün ve Mısır ile bu ülkele-
rin iç işlerine karışmadan çok iyi ilişkiler kurması gere-
kir. İsrail-Filistin sorununun çözülmesinde Türkiye’nin 
bu ülkelerle birlikte hareket etmesi stratejik önem taşı-
maktadır. Ayrıca Balkanlar’dan sonra Osmanlı İmpara-
torluğu’nun kimliğinde çok önemli bir yeri olan bu dört 
ülkeyle ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi 
karşılıklı olarak menfaatlerimizin bir gereğidir. Türki-
ye’nin Arap ülkeleriyle münasebetinde bu dörtlüye Fas, 
Cezayir, Tunus ve Libya eklenmelidir.

• İran, Türkiye’den hak ettiği saygıyı görmelidir. Türki-
ye’nin İran’la olan ilişkileri, Türkiye-Rusya arasındaki 
gibi çok boyutlu olmalıdır. Birinci boyut Ortadoğu’da 
İran-İsrail arasında yapıcı bir katalizör rolü oynamaktır. 
İkinci boyut, İran, Pakistan, Afganistan, Tacikistan’la 
yürütülecek grup politikasıdır. Üçüncü boyut; Türkiye, 
İran, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileridir. Dördüncü 
boyut; Türkiye, İran, Rusya’nın kompleks politika kon-
tekstidir. Beşinci boyut; Türkiye’nin Kürt politikalarının 
İran’la ilişkilerindeki inikaslarıdır. Avrupa Birliği’ne tam 
üye ve Avrasya ile AB arasında ara yüz olan bir Türki-
ye’nin İran denklemlerini çözmesi daha kolay olacaktır.

• Ortadoğu politikalarının en önemli belirleyicilerinden 
ikisi petrol ve sudur. Türkiye, Irak ve Suriye’deki petrol 
kaynaklarının güvenliği, petrolün Akdeniz’e taşınma-
sı ve mamul hale getirilmesi konularında aktif bir rol 
oynamalıdır. Bu amaçla ilgili devletlerin de ortaklığıyla 
Türkiye veya Suriye’nin Akdeniz kıyısında bir rafineri 
kurulmalıdır. Su ise Türkiye’nin belirleyici güç olacağı 
alandır. Suyun bir tehdit unsuruna dönüştürülmeden 
verimli kullanımının sağlanması, tabii ki Türkiye’nin 
elindeki su kartını kaybetmemesi için Fırat ve Dicle’yi 
kurutmayacak ekoloji politikaları uygulaması önemlidir. 
Türkiye sınırlarını terk ettikten sonra Fırat ve Dicle’nin 
sularının gerek toprağa karışma, gerek buharlaşma, ge-
rek yanlış kullanımlarla tüketildiği bilinmektedir. Türki-
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ye bu alanda proje geliştirmeli, havza yönetimi kurumla-
rıyla hizmet vermeli, gerekli altyapı projelerini sağlamalı, 
bunlara kredi finansmanı tedarik etmelidir. Gerek petrol 
gerek su projelerinde İslam Kalkınma Bankası’nın çalış-
malara dahil edilmesi Türkiye’nin çok yönlü politikaları-
na destek sağlayacaktır.

• Türkiye başta kendi vatandaşı olan Kürtler olmak üzere, 
İran, Irak, Suriye’deki Kürtlere yönelik aktif ve lider bir 
politika yürütmelidir. İç yapımızda sürdürülecek politi-
kaların esasları Kürtler başlıkları altında açıklanmıştı. 
Diğer ülkelerdeki Kürtler için Türkiye’nin politikaları 
özellikle eğitim, kültür, sağlık, spor ve diğer sosyal poli-
tikalar üzerinden insan merkezli olmalıdır. Bu halkların 
refahı ve güvenliği açısından Türkiye’yi bir teminat ola-
rak görmelerini sağlayacak politikalar uygulanmalıdır. 
Kürtlerin kendileriyle ilgili karar süreçlerine en yüksek 
düzeyde katılmalarını temin edecek Türkiye içi politika-
lar, diğer ülkelere örnek bir model olarak sunulmalıdır. 
Bu ülkelerin sınırlarının her iki yanında bulunan Kürt 
nüfusların kendi aralarında ekonomik ve sosyal ilişki-
lerini geliştirecek pratik uygulamaların önü açılmalıdır.

• Türk Dünyası

Ülkemizin dış politikasının önemli bir ekseni Türk dünyası 
olmalıdır. Bu politika maalesef RTE/AKP,  Amerika ve FETÖ 
projelerinden zarar görmüş, Türkiye politikalarının bu boyu-
tu çok zayıf kalmıştır. Amerika ve FETÖ projelerinden zarar 
görmüş, Türkiye politikalarının bu boyutu çok zayıf kalmıştır. 
Benim önerdiğim dış politika evreninde reel politik, stratejik 
yaklaşım, karşılıklı bağımlılık, işbirliği, kazan-kazan prensi-
bi ve bunların temelinde insani yaklaşımlar yer almaktadır. 
Türkiye, gerek devletler, gerek özerk Türk yönetimleri, Türk 
toplulukları ve Türk azınlıkları için bir eğitim vahası olmalı-
dır. Türk dünyasında Türkiye Türkçesini bilen gençler yetiş-
tirilmelidir. Türk gençlerinin Türk dünyasını ziyaret etmeleri, 
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Tanrıkuş Dağlarını, Issık Gölü, Semarkant’ı, Taşkent’i gör-
meleri, Ahalteke atlarını tanımaları, Kımız ve Nogay çayı iç-
meleri, Aksakal cübbesinin ne anlama geldiğini öğrenmeleri, 
‘yurt’larda (Orta Asya Türk çadırı) kalmaları, Ergenekon ve 
Manas destanlarını ve diğer ortak maziyi yüreklerine sindir-
meleri sağlanmalıdır. Aynı zamanda Avrasya politikalarının 
da bir parçası olarak İpek Yolu’nun kara ve demiryollarıyla 
yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye tüm bu ilişkileri 
eşitler arasındaki ilişki biçiminde yürütmeli, yapmış olduğu 
‘ağabeylik taslamak’ duruşundan vazgeçmelidir.

• İslam Âlemi

Türkiye, İslam âleminde politik konulardan hareketle liderlik 
yapmaya, kendi stratejilerini dikte etmeye çalışmamalıdır. 
Türkiye bilim, kültür, sağlık, spor ve diğer sosyal alanlar-
da destek veren bir yumuşak güç olmalıdır. Türkiye, nüfusu 
Müslüman olan ülkelerin geri kalmışlığı ile ilgili araştırma-
lar yapmalı, ortak olarak yapılmasını sağlamalı, Müslüman 
olmakla övünmeye dayalı içi boş söylemlerin yerine gerçek-
çi değerlendirmelerin yer almasına katkıda bulunmalıdır. 
Bugün İslam diye sunulan anlayışın özellikle siyasi dinciler 
vasıtasıyla bir geri kalmışlık manifestosu olduğunu ortaya 
koymak Atatürk Türkiye’sinin görevidir. Tabiatı itibarıyla 
sosyal adaletçi, anti-emperyalist, insan odaklı bir din olan 
İslam’ı doğal haliyle, insanların yaptığı eklemelerden arın-
dırarak sonraki nesillere aktarmalıyız. İslam’da ruhban sı-
nıfının olmadığını, aralarında çok değerli düşünür ve eylem 
insanlarının olmasına rağmen kutsallık atfedilen şeyhlerin 
yirmi birinci yüzyılda yeri olmadığını, zamanın ruhuyla anla-
şılamayan vahyin Allah’ın peygamber efendimizle gönderdiği 
din olmayacağını anlatmalıyız. Bunları yapan, tüm dünya 
Müslümanlarına bu mesajları iletişim kanallarıyla ulaştıran 
bir Türkiye, İslam âleminin kutup yıldızı olacaktır.
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• Balkanlar

Osmanlı Devleti’nin bir Balkan İmparatorluğu olduğu gerçe-
ğini her zaman aklımızda tutmalıyız. Avrupa’nın Türkiye’ye 
uzanan coğrafyası Güneydoğu Avrupa olarak Balkanlardır. 
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik istikameti Balkan politikaları-
nın da belirleyicisi olacaktır. Karadeniz, Ege Denizi bağlantı-
sıyla Balkanlar, önerdiğim çok eksenli dış politikanın satranç 
tahtasındaki kalesidir. Atatürk’ümüzün her konuda olduğu 
gibi buradaki uz görüşü de bize yol göstermelidir. Balkan 
oyunları, Balkan futbol şampiyonaları, Balkan bisiklet turu 
gibi sportif faaliyetler, Balkan halk dansları, Balkan yemek-
leri, Balkan masalları gibi kültürel miras, Balkan gençlerinin 
birbirlerinin ülkelerinde yapacağı seyahatler, ilişkilerin sos-
yal ve insani temelini oluşturmalıdır. Sırpların hafızaların-
da yer etmiş Kosova savaşları, devşirme yoluyla çocukların 
ailelerinden alınması, Voyvoda’nın Fatih’le olan öyküsü gibi 
hâlâ etkisini sürdüren travmaların eş duyumlu bir yaklaşım-
la giderilmesi üzerine açık yüreklilikle ve dürüstçe çalışma-
lar yapılmalıdır. Balkan politikaları aynı mantık içerisinde 
Macaristan’a yönelik olarak da uygulanmalıdır.

• Kafkaslar

Kafkasya politikaları Balkanlar’daki yaklaşıma benzer özel-
likler göstermelidir. Ermenistan’la olan tarihi bağlam her iki 
taraf için de nefret söylemlerinin dışında gerçekçi ve dürüst 
bir şekilde sabırla çalışılmalıdır. Ermenistan ilişkilerini soy-
kırım iddialarının ötesinde yaşanmış acılarla yüzleşerek ele 
almalıyız. Başta Çukurova olmak üzere Anadolu’nun birçok 
yerinde travma yaratmış olan Ermeni çetelerinin yanında 
tehcir uygulamaları sırasında Ermenilerin yaşadıkları da 
empatik bir dille anlatılmalıdır. Bu alanda popüler kültür 
ürünü eserler, örneğin sinema filmleri, televizyon dizileri çok 
önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye ve Ermenistan, Azer-
baycan ve Gürcistan’ın da katılımıyla oluşturulacak barışçı 
bir bölge politikasının Kafkasya’daki halkların güvenliği ve 



Maniḟesto
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mutluluğu için bir şart olduğunu anlamalı ve anlatmalıdır. 
Amerika ve Fransa’daki Ermeni diasporasının Türkiye aley-
hine yaptığı propagandanın ve kışkırtmaların Ermenistan 
halkına da zarar verdiğini bizzat Ermenistan anlamalı ve dile 
getirmelidir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde her iki tarafın 
yararlanacağı, heykeli dikilmesi gereken, adına Türk-Ermeni 
dostluk ödülü konulacak bir sembol HrantDink’tir. Hrant-
Dink’in düşünceleri pusulamız olabilecek kadar kıymetlidir. 
Türkiyeli bir Ermeni olarak, Ermenistan’ın Karabağ’dan çe-
kilmesi gerektiğini önermesi başlı başına büyük bir önem ta-
şımaktadır. Hrant Dink sadece Ermenilerin acılarına odak-
lanmayan bir Ermeni yurttaşımız olarak acıların karşılıklı 
olarak paylaşılmasına, halklar arasındaki bağların güçlendi-
rilmesine barışçıl katkıda bulunmuştur. Onun bu yaklaşımı 
bizim için de bu sorunu çözmek yolunda önemli bir mihenk 
taşıdır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Azerbaycan Türkle-
rinin de yeri, rolü, katkıları olmalıdır. Kafkasya coğrafyası 
Rusya ve İran’ın güvenlikleri açısından kritik önem taşımak-
tadır.Geliştirilecek olan politikalar bu iki ülkeyi dışlayacak 
veya onlara tehdit oluşturacak unsurlar içermemelidir. Kaf-
kasya ülkeleri, Rusya ve İran’ın da katkılarıyla, bölgede At-
lantik grubunun ve Fransa’nın etkisini azaltacak çalışmalar 
yapmalıdır.

• Akdeniz

Türkiye’nin, Avrupa Birliği, Yunanistan, Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Balkanlar politikalarının kesişim noktası Akdeniz’dir. 
Akdeniz Bölgesi’nde politikaların temayüz noktaları doğal 
kaynaklar, Filistin sorunu, Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ilişki-
leri ve kuzeye göçtür. Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin ortak 
çıkarı kuzeye göçün engellenmesidir. Oysaki Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ortadoğu ve özellikle Suriye politikaları bu göçü 
hızlandırmıştır. Göçün önlenmesinin tek yolu Akdeniz’e kıyı-
sı bulunan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin barış içinde 
kalkınmalarıdır. Bunun tek yolu da bu ülkeler üzerindeki 
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emperyalist çıkarlarla yaratılan baskının kaldırılmasıdır. 
Türkiye, bu ilişkiler ağı içerisinde ‘pastadan pay kapmak’ 
çabasına girmek yerine kalıcı, adil çözümlerin hazırlayıcısı 
ve savunucusu olmalıdır. ABD’nin ve Rusya’nın Akdeniz’deki 
güç mücadelesi vekalet savaşları halinde tezahür etmekte-
dir. Bu durumdan sadece bu oyunda piyon olarak kullanılan 
ülkeler, topluluklar zarar görmektedir. Akdeniz’in bir barış 
havzası olmasının kilit ülkesi Türkiye’dir. Yunanistan’la so-
runlarını çözmüş Suriye, Ürdün, Mısır, Libya ile dostane iliş-
kiler kurmuş bir Türkiye’nin hamleleri diğer oyuncuları da 
bu doğrultuda hareket etmeye zorlayacaktır.

• Karadeniz

Karadeniz, Türkiye’nin çok yönlü dış politikasının bir başka 
cephesi olmalıdır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konferansı 
(KEİK), AKP iktidarları döneminde önemini yitirmiştir. Bu 
önem kaybı ihmale, önemsememeye, lakayt tutumlara bağ-
lı olmayıp bilinçli bir tercihtir. ABD; Kafkaslar, Balkanlar, 
Ukrayna, Belarus ve tabii ki İstanbul’la birlikte Türkiye’nin 
kuzeyini kontrol altında tutmak istemektedir. Donanması-
nı arzu ettiği zaman ve miktarda Karadeniz’e çıkarmak, as-
kerlerini orada arzu ettiği sürece tutmak istemektedir. Ame-
rika’nın bu beklentisine Montrö Boğazlar Sözleşmesi izin 
vermemektedir. ABD’nin bu sözleşmenin etkisinden kurtul-
mak için geliştirdiği taktik Recep Tayyip Erdoğan’ı kullana-
rak Marmara’dan Karadeniz’e bir geçiş yolu, RTE’nin açık-
ladığı adıyla ‘Kanal İstanbul’ inşa etmektir. Kamuoyunda 
bu projeye karşı bir tepki vardır ve bu sevindiricidir ancak 
bu tepkinin odağına yerleştirilen konular meselenin esası-
nı kaçırmaya neden olmaktadır. Kamuoyu, bu kanalın in-
şasının çevresel etkilerine odaklanmakta, ekolojik dengenin 
bozulması tehlikesinden, deprem riskinin artmasından söz 
edilmektedir. Diğer itiraz noktaları İstanbul’un Trakya ile 
bağlantısının kesileceği, İstanbul’un nüfusunun daha da ar-
tacağı, kanalın çevresinde RTE ve yakınlarının arsa spekü-
lasyonu yaptığı gibi meselelerdir. Aslında kamuoyu bunlar-
la meşgul edilerek esas önemli noktanın gözden kaçmasına 
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yol açılmaktadır. Bu da Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse 
Montrö Sözleşmesinin bir anlamının kalmayacağıdır. Kanal 
İstanbul Projesi, Atlantik grubunun Avrasya’ya karşı gücü-
nü arttıracak çok önemli bir hamledir. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği öncelikli stratejisinde AB’nin Avrasya ile ilişkilerinde 
kilit bir rol oynaması gerektiğini belirtmiştim. O nedenle Ka-
radeniz’in Atlantik grubuna kapalı tutulması ülkemizin uzun 
vadeli menfaatleri açısından son derece önemlidir.

Karadeniz bölgesindeki kıyıdaş ülkeler arasında, ticaretin 
geliştirilmesi, petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapılması, 
deniz kirliliğinin önlenmesi ve balıkçılık açısından önemli iş 
birliği alanları vardır. Karadeniz’in kirlenmesinde özellikle 
Orta Avrupa’dan Tuna Nehri ile gelen sanayi atıklarının ön-
lenmesi için ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

Karadeniz; stratejik, politik, ekonomik, ekolojik boyutlarıy-
la Avrupa Birliği, Avrasya, Balkanlar, Kafkasya, Belarus ve 
Ukrayna ile Türkiye’nin rol oynaması gereken bir alandır. At-
lantik’in burada bir etkisi olmamalıdır.

• Komşularımız

Türkiye, dış politikasını iç politikaya alet etmeyi bıraktığı anda 
komşuları ile ilişkileri başka hiçbir adıma gerek kalmadan 
düzelmeye başlayacaktır. Komşularla ilişkileri olumlu yönde 
geliştirmenin ikinci şartı, onların içişlerine müdahale etme-
mektir. Üçüncü alan, genel olarak ekonomik ilişkileri geliştir-
mektir. Dördüncü nokta, sınırın iki tarafındaki bölgelerin eko-
nomik bütünleşmeye gitmesini sağlamaktır. Son olarak çok 
önemli bir başka husus da halklar arasında kültürel etkileşi-
mi ve turizmi geliştirmektir.Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerini 
geliştirirken, bu ülkelerle münasebetlerinde üçüncü tarafların 
ve emperyalizmin etkisinden kurtulmalıdır.
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• Diplomatlarımızın Yetiştirilmesi

AKP iktidarı döneminde Cumhuriyet’in kurduğu kariyer dip-
lomatlığı sistemine büyük zarar verilmiştir. Türkiye, bu do-
kümanda temel esaslarını açıkladığım dış politika stratejileri 
doğrultusunda insan gücü yetiştirmelidir:

• Diplomat olarak yetiştirilecek gençler lise yıllarında se-
çilmelidir. 

• Bu öğrenciler İngilizce’nin yanında Fransızca, Rusça, 
Çince, Arapça ve İspanyolca dillerinden en az birini seç-
meli ve üçüncü bir yabancı dil olarak diğer dünya dille-
rinden birini ileri düzeyde öğrenmelidir.

• Diplomat adayları stratejik ve politik konuların yanında 
bireysel iletişim, pazarlık (negotiation) teknikleri, diplo-
matik adabımuaşeret ve protokol kuralları alanlarında 
da eğitim almalıdır.

• Diplomat adayları master ve doktora eğitimlerini gele-
cekte görev alacakları ve dilini öğrenmiş oldukları ülke-
ler üzerinde yapmalıdır. Bu çalışmaların bir kısmı adı 
geçen ülkelerde yapılmalıdır.

• Adaylar, bu eğitimleri sırasında ileride görev alacakla-
rı ülkeleri yakından tanıyacak şekilde seyahat etmeli, o 
toplumların kültür yapılarını, düşünüş şekillerini ve de-
ğerlerini öğrenmelidir.

• Diplomat eşleri de İngilizce ve tercihen eşlerinin görev 
yapacağı ülkenin dilini bilmeli ve o alanla ilgili bir or-
yantasyon eğitimi almalıdır. Eşler de diplomatik adabı-
muaşeret ve protokol kuralları konusunda eğitilmelidir.

• Dış ülkelerde diplomatik misyon tarafından verilecek 
resepsiyon ve davetlerde Türkiye kültürünü yansıtacak 
yemekler, müzik, el sanatları ve kültürel ögelerin yansı-
tılması, verilecek hediyelerin verilecek kişinin önemine 
göre önceden belirlenmesi ve hazırlanması gerekir.
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• Türkiye, dünya arenasında önemli bir ülke olmak isti-
yorsa, diplomatlarını yukarıda açıklandığı şekilde çok 
ince bir planlamayla, kapsamı geniş ve derinlikli olarak 
eğitmelidir. Örneğin, Çin’de görev yapacak veya Dış İşle-
ri Bakanlığı’nda Çin masasında çalışacak bir diplomat, 
İngilizce yanında edebi düzeyde Çince bilmeli, Çin ta-
rihine, kültürüne, geleneklerine, değerlerine hakim ol-
malıdır. Dünya barışına önemli ölçüde katkı sağlamak 
isteyen bir Türkiye, ilgili uluslarla ve devletlerle empatik 
bir ilişki kurmayı becerebilmelidir. Bu becerinin kayna-
ğında ancak iyi yetişmiş insan gücü bulunur.

• Uluslararası İşbirliği, Barış ve Birleşmiş Milletler

Dünya ülkeleri çok büyük bir çoğunluğuyla kötü yönetilmek-
te, rüşvet ve irtikap yaygın bir şekilde vuku bulmakta, insan 
hakları ihlal edilmekte, ölümler ve trajediler yaşanmaktadır. 
Maalesef uluslararası alanda bu sorunlara yönelik hassasi-
yet gösteren devlet sayısı çok azdır. Bu sorunlarla mücadele-
de uluslararası işbirliği gerekmektedir. Türkiye, uluslararası 
işbirliği ve barışın sağlanmasında lider bir ülke olmalıdır. 
Bunun ön koşulu, Türkiye’nin emperyal hedeflerinin olma-
dığını sadece sözleriyle değil, politikalarıyla da göstermesi-
dir. Adil ile yasal olan çok farklı kavramlardır. Bir uygulama 
yasal olabilir ancak adil olmayabilir. Bugün, uluslararası 
hukukun temeli milletler arası antlaşmalardır. Oysaki, ant-
laşmaların ötesinde bağlayıcılığı ve yaptırımı olan kurallara 
gerek vardır. Birlemiş Milletler’de alınan kararlar çok büyük 
çoğunluğuyla ilgili devletler tarafından uygulanmamaktadır. 
Bu kararların birçoğu da adil olmamaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminin getirdiği özel 
koşullarda oluşturulan Birleşmiş Milletler sistemi ve güven-
lik konseyi yapısı, özellikle de veto yetkisini haiz beş daimi 
üyenin bulunması, uluslararası işbirliğini ve barışı sağla-
maktan öte veto gücü olan devletlerin çıkarlarını koruyan ve 
birçok sorunu çözümsüzlüğe iten bir yapı ortaya çıkarmıştır. 
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Bunun değişmesi gerekir. Böylece, güce dayalı uluslararası 
düzen yerine adalete dayalı uluslararası hukukun gerçek-
leşmesi amaçlanmalıdır. Türkiye, böyle bir yapının oluşması 
için sadece devletler düzeyinde değil, ulusal ve uluslararası 
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak dünya çapında 
bir gündem yaratmalı, dünya halkları nezdinde saygınlık ka-
zanmalıdır. Erdemli Yurttaş Hareketi’nin 10 Temel Stratejisi 
olan insan odaklılık, yerkürenin korunması, barış, demokra-
si, bilim, sanat, dayanışma, insanca kalkınma ve geleceğin 
kurulması, sözünü ettiğim liderliğin ana unsurları olmalıdır.

5.10. Milliyetçilik Anlayışımızın 4 Boyutu
Türkiye’de bugüne kadar ‘milliyetçilik’ deyince anlaşılan 
kavramlar dar, toplumda kutuplaşmaya neden olabilen içe-
riklere sahip olmuştur. Oysa insanlarımızın, tarihimizin ve 
coğrafyamızın bize sağladığı öylesine zengin ve imkanlarla 
dolu kavramlar vardır ki dünyanın hiçbir milletine nasip ol-
mamıştır. Aşağıda bunları açıklamaya çalışacağım:

1) Türkiye Milliyetçiliği:

Bu boyuta Atatürk milliyetçiliği de diyebiliriz. Türkiye Cum-
huriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan ya da dün-
yanın başka yerlerinde de yaşasa yüreği Türkiye Cumhuriye-
ti ile çarpan insanların halkı, ülkesi ve devleti için duyduğu 
milliyetçilik hissini Türkiye milliyetçiliği olarak tanımlıyo-
rum. Bu anlayışta etnik köken, dini inanç, siyasi parti terci-
hinin bir rolü yoktur. Çanakkale Zaferi’ni Türk milleti kazan-
mıştır. Bu milletin içindeki kahramanlar arasında Sünniler, 
Aleviler, Hristiyan Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Musevi 
Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar, Lazlar, Gürcüler, Arna-
vutlar, Boşnaklar, Çerkezler ve Türk milletinin unsuru olan 
daha birçok etnik kimlikler vardır. Hepsi bu vatan için, bu 
millet için gazi ve şehit olmuştur. Aynı şekilde Sarıkamış şe-
hitlerimiz arasında farklı dinlerden ve etnik kökenlerden bin-
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lerce şehidimiz vardır. İstiklal Savaşı’nı kazanan ordumuz 
da farklı değildir. Bununla birlikte Atatürk’ün ölümünden 
sonra bazı önemli hatalar yapılmıştır. Varlık vergisi ve onun 
gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik uygulamaları, 6-7 Ey-
lül olayları, Kürtlere yönelik asimilasyon ve inkar politikaları 
tarihimizdeki yüzleşmemiz gereken, insan haklarına aykırı 
ve şiddet içeren uygulamalardır. Türk milleti büyük millettir 
ve bu hatalarla yüzleşecek gücü vardır.

Bu toplumun birer ferdi olarak her birimizin iyiliği toplum-
sal birlikten, bayrağı altında yaşadığımız devletin güçlü ve 
demokratik olmasından, her birimizin eşit yurttaşlar olarak 
huzur ve barış içinde yaşamasından geçmektedir. Türki-
ye milliyetçiliği anlayışımız bu gerçekliğe dayanarak içinde 
yaşadığımız topluma, üzerinde yaşadığımız coğrafyaya, or-
ganizasyonu kapsamında bir araya geldiğimiz devlete sahip 
çıkmayı, benimsemeyi üstün bir değer olarak öngörür ve bu 
milliyetçilik anlayışında şovenizm yoktur. Kendisini, milleti-
ni, devletini başkalarından üstün görmez; başka toplum ve 
devletlerle demokraside, insan haklarında, adalette, bilim-
de, sanatta, yerküreye sahip çıkmakta, insanca kalkınmada 
hem yarışır hem işbirliği yapar. Türkiye milliyetçiliği bir milli 
maçta “Türkiye Türkiye” diye tezahürat yapmaktır. Aşağıda 
sayacağım diğer 3 milliyetçilik anlayışı Türkiye milliyetçiliği-
nin devamı niteliğinde olmalıdır. Yani Türkiye milliyetçiliği 
asli anlayışımız olarak yerleşmeli, diğer üç boyut bu anlayı-
şın doğrultusunda şekillenmelidir. 

2) Anadolu Milliyetçiliği

Anadolu, insanlık tarihinin ve uygarlıkların doğum yeridir ve 
Anadolu bizimdir. Bizim olan Anadolu’nun tarihine ve uygar-
lıklarına bugüne kadar sahip çıkmamış olmamız yapılmış en 
önemli hatalardan biridir. Tarihin babası Heredot, tıp bilimi-
nin kurucusu Hipokrat, diyalektiğin düşünürü Heraklites, 
dünyanın en büyük ozanı Homeros Anadoluludur. Likya, 
Lidya, Klikya Anadoluludur. Ani, Urartu, Aziz Nikolas, Aziz 
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Paul, Pürenli Kilise, Kibele Anadoluludur. Hititler, Hattuşa, 
Göbeklitepe, Sümela, Anavarza Anadoluludur. Mem u Zin, 
İlyada, Gılgamış, Şahmeran, Çiroklar Anadoluludur. Hali-
karnas Balıkçısı, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, İsken-
der Ohri Anadoluludur. Bu ve burada saymaya sayfaların 
yetmeyeceği yüzlerce uygarlık ve tarihi zenginlik Anadolulu-
dur. Tüm bunlara sahip çıkmak şu anda bu topraklarda ya-
şayan halkın, bu uygarlıkları kuran insanların da torunları 
olduğunu söylemek bizden başka kimsenin hakkı olamaz. 
Çanakkale Zaferi’nin ardından, Mustafa Kemal’in “Truva’nın 
intikamını aldık,” cümlesi onun da bu bakış açısına sahip 
olduğunu göstermektedir. 

3)  Türkistan Milliyetçiliği 

Dünyanın farklı coğrafyalarında kurulmuş Türk devletleri, 
özerk cumhuriyetler, özerk bölgeler, bölgelerin yanında birçok 
devlet sınırları içerisinde Türk toplulukları bulunmaktadır. 
Ortak dil ve ortak kökler açısından birlikteliğimizin olduğu bu 
insanlarla oluşturacağımız yakın ilişki, farkındalık ve ortak 
değerler, herhangi bir emperyal vizyon içermeden, şovenist 
ve saldırgan unsurlar barındırmadan; kültür, eğitim, spor, 
ekonomi ve sosyal yaşam alanındaki politika ve programları 
kapsamalıdır. 1930’lara kadar Türkistan olarak adlandırılan 
Batı Çin’den Hazar Denizi’ne kadar uzanan coğrafya, Stalin 
tarafından farklı devletlere parçalanmış ve Türk kimliği yok 
edilmeye çalışılmıştır. Ulusal komünizmin kurucusu Mirsa-
id Sultangaliyev, Orta Asya’daki Türk halklarını birleştirerek 
sosyalist bir Türkistan Devleti kurmak istemesinin üzerine 
Stalin tarafından kurşuna dizilerek katledilmiştir. 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, KKTC, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Başkurtistan, 
Çuvaşistan, Tataristan, Tuva, Yakutistan, Altay, Balkar, 
Dağıstan, Kafkaslar, Karaçay, Gagavuzya, Karakalpakistan, 
Nahçıvan, Doğu Türkistan coğrafyaları Türklüğün vatanıdır. 
Türkler farklı dinlere mensup olarak yaşamaktadır. Gagavuz 
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Türkleri Hristiyan’dır, Yunanistan’daki Karaman Türkleri 
Hristiyan’dır, Karain yani Hazar Türkleri Musevi’dir, Altay 
Türkleri Tengrici’dir, Saha-Yakut Türkleri Şaman’dır, Uy-
gur Türkleri’nin bir kısmı Budist’tir, Azeri Türk’ü ya da İran 
Türk’ü Şii’dir, Anadolu Türkmeni Alevi’dir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyadaki Türk varlığına yönelik 
taşıdığı tarihsel sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. 

4) Toplumsal Kimliklerimiz Üzerinden Milliyetçilik 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bitmez tükenmez zenginliklerinden 
biri de etnik çeşitliliğimizdir. Kürtlerin, Çerkezlerin, Gürcü-
lerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Rumların, Mu-
sevilerin ve diğer etnik kimliklerimizin Türkiye milliyetçiliği 
anlayışını inşa ettikten sonra etnik milliyetçilik yapmaları en 
doğal haklarıdır. Bu bir hak olmaktan öte ülkemize fayda 
sağlayacak bir etkinlik alanıdır. Ülkemizin Kürt kültürü açı-
sından bir merkez haline gelmesi, Kürt Dili ve Kültürü Ens-
titüsü’nün kurulması, Irak, İran, Suriye, Azerbaycan, Erme-
nistan’da bulunan Kürtler açısından Türkiye’nin bir cazibe 
merkezi olması, ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, Kürt 
yurttaşlarımızı mutlu edeceği gibi ülkemizin de saygınlığını 
artıracaktır. Aynı şekilde Ermeni yurttaşlarımızın Ermenis-
tan’la, Fransa ve ABD’deki Ermeni Diasporası’yla kuracakla-
rı ilişkiler, Çerkezlerimizin dünya Çerkezlerini Türkiye’de bir 
araya getirmeleri, dünyaya yayılmış Süryanilerin Türkiye’de 
buluşmaları, Rumlarımızın Yunanistan’la, Musevilerimizin 
İsrail ve dünya Musevileriyle, Gürcülerimizin Gürcistan’la, 
Balkan göçmenlerimizin oradaki akrabalarıyla kuracakları 
ilişkiler hem onların tarihi ve kültürel kimliklerini bir zen-
ginlik olarak korumalarını sağlayacak hem de Türkiye Cum-
huriyeti Osmanlı İmparatorluğu sonrasında yüklenmesi ge-
reken sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır.

Yukarıda sayılan dört boyuttaki milliyetçiliğimiz eğitim, kül-
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tür, sanat, spor, dış işleri, ekonomi politikalarımızın içine 
yerleştirilecektir. Tüm bu projeler, etkinlikler, işbirlikleri 
herhangi bir korkuya ya da komplekse kapılmadan Türkiye 
Cumhuriyeti çatısı altında, gerekirse Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin desteğiyle gerçekleştirilecektir; bu alanlarda ku-
rulacak STK’lara destek verilecektir. Türkiye sahip olduğu 
etnik ve kültürel zenginlikleri bundan böyle bir ayrışma ve 
zayıflama zemini olarak değil, birleşme, zenginleşme ve güç-
lenme aracı olarak kullanacaktır. 

5.11. Din-İslamiyet-Laiklik Anlayışımız
İslam dininin değerleri, bütünüyle ve birebir hayata geçiril-
seydi ve Hz. Muhammed dönemi uygulamaları tahrif edilme-
den bugüne uyarlansaydı inanıyorum ki halkı Müslüman 
olan ülkeler insan hakları, adalet, çevreye saygı açısından 
en ileri düzeyde ülkeler olur, bu ülkelerde sosyal demokrasi 
yüksek bir dereceye ulaşırdı. Ne var ki Yezid’in halifeliğiyle 
ve Emevi siyasetiyle ortaya çıkan siyasi İslam, Kur’an’ın ve 
Hz. Muhammed’in yolundan çıkmıştır. Özünde ruhban bir 
sınıfa yer olmayan İslam dininde imamlar, şeyhler, mollalar 
ve başka birçok isim altında şerikler (Allah’a ortaklar) türe-
miştir. Bu durum İslam karşıtlarının ekmeğine yağ sürmüş, 
geniş halk kitlelerini İslam dini aleyhinde etkilemek konu-
sunda onlara olanak sağlamıştır. İslam karşıtları bu sahte 
Müslüman liderleri ele geçirerek planlarını uygulamaya koy-
muşlardır. İnsanları, İslam anlayışını özüne döndürmek için 
çaba sarf eden hak dostları ise ya öldürülmüş, ya gözden 
düşürülmüş, ya da kendileri de birer ‘ruhban’a dönüştürül-
müştür.

Halkı Müslüman olan herhangi bir ülkenin gelişmesi, aydın-
lanması, bilim, sanat ve teknolojide ilerlemesi İslam’ı kendi-
sine rakip gören Hristiyan emperyalizmi için arzulanan bir 
durum değildir. Birçoğu doğal zenginliklere sahip, stratejik 
coğrafi lokasyonlarda bulunan ve halkı Müslüman olan ül-
keler, Hristiyan ve aynı zamanda emperyalist devletler ta-
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rafından kontrol altında tutulmak istenmiş, çoğunlukla da 
başarılı olmuşlardır. Bunun tek istisnası Atatürk’ün kur-
duğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. İstiklal Savaşı sırasında Ku-
va-yı Milliye’ye karşı bazı dinci gruplar İngilizler tarafından 
örgütlenmiştir. Şunu söylemek gerek ki Milli Mücadele’nin 
orduları, Anadolu’nun tüm çeşitliliği içinde pek çok farklı in-
san unsuru ile birlikte geniş bir dindar Müslüman halktan 
oluşmuştur; Milli Mücadele, imanlı bir ordu tarafından veril-
miştir. Dincilik ve dindarlık ayrımını İstiklal Harbi’ni de içi-
ne alacak şekilde vurgulamak olayları doğru analiz etmemiz 
açısından önemlidir.

Din- İslamiyet- laiklik konusundaki görüşlerimi aktarmadan 
önce konunun yakın tarih ve siyaset açısından kısa bir öze-
tini yapmak istiyorum: 

ABD’nin Sovyetler Birliği’ni güneyden kuşatmak için oluş-
turmaya çalıştığı Yeşil Kuşak, Türkiye’yi de içine alan Ame-
rikan kontrolünde dinci devletler silsilesidir. Afganistan’ın 
Ruslar tarafından işgali üzerine Amerikan desteğiyle oluş-
turulan Taliban, sonraki yıllarda ‘İslami terör’ (!) olarak ta-
nımlanacak gelişmelerin temelini oluşturmuştur. IŞİD adlı 
‘İslami terör örgütü(!)’nün ABD ve İsrail tarafından oluştu-
rulduğu, böylece bir yandan İslam dinini terörle özdeşleştir-
mek bir yandan da Suriye’ye ve Irak’a müdahalede bulun-
maya yönelik gerekçe hazırlamak için kullanıldığı yönünde 
güçlü görüşler vardır. ‘Medeniyetler çatışması’ tezleriyle de 
dini çatışma ortamının yaratılması ve tansiyonun arttırılma-
sı öngörülmektedir. Aynı tez Türkiye’nin Avrupa Birliği hede-
fini bırakıp, Atatürk’ten uzaklaşarak Ortadoğu’da dinci bir 
devlet haline gelmesini de önermektedir.

Türkiye’de siyasal İslam’ın en önemli figürü rahmetli Necmet-
tin Erbakan olmuştur. Ne var ki emperyalist Batı tarafından 
bakıldığında Erbakan milli duruşa sahip bir liderdir; Büyük 
İsrail devleti projesi için kullanılması mümkün değildir. O 
nedenle Millî Görüş kökenli, ulusal bilinç düzeyleri düşük, 
bilgileri sığ, hırsları yeteneklerinin önünde olan bir grubun, 
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ABD-İsrail ve onların uzantısı Fethullah Gülen’in desteğiyle 
Erbakan’dan ayrılarak AKP’yi kurmaları sağlanmıştır. Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye’den de büyük topraklar alınarak 
kurulacak kukla bir Kürdistan Devleti’nin İsrail’le birleşti-
rilmesi sonucu oluşturulacak Büyük İsrail devleti projesi-
nin dış yüzü olan Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığı 
görevini üstlenmiştir. RTE’ye uzatılan havuç ise halifeliktir. 
RTE’nin 2023 hedefi olarak anlattığı vizyon; Atatürk ve inkı-
laplarına karşı zafer kazanılacak bir karşı devrimin tamam-
lanması, hilafet adıyla içinde Türk ifadesinin yer almadığı 
dinci bir devletin kurulmasıdır. Bu süreçte RTE’nin kendisini 
İslam âleminin lideri olarak lanse etmesi gerekiyordu. Ancak 
gelişmeler hiç de İslam birliği sağlayacak şekilde olmamıştır. 
Davos’taki “oneminute” çıkışının göstermelik olduğu Mavi 
Marmara olayıyla anlaşılmıştır. Bölgede İsrail’i dengeleyecek 
Suriye, Mısır, Irak ve Ürdün’le ilişkiler bozulmuş, Katar hariç 
bütün Arap ülkeleri karşı cepheye geçmiş, Türkiye yalnızlaş-
tırılmış, hem F-35 Projesi’nden çıkarılmış, hem de S-400’le-
rin konuşlanmasına engel olunmuştur. Kuzey Irak’tan sonra 
Kuzey Suriye’de de bir Kürt yönetimi oluşturulmuştur. Tür-
kiye, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez toprak kaybet-
miş ve sembolik önemi büyük olan Süleyman Şah Türbesi 
bırakılarak bölge terk edilmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği 
süreci durmanın da ötesinde, ortadan kaldırılmıştır.

Fethullah Gülen’in bir Amerikan-İsrail projesi ve istihbarat ağı 
olduğu çok açık, çok yüksek sesle, anlaması çok kolay olacak 
biçimde açıklanmasına rağmen RTE ve AKP, Gülen örgütüyle 
iç içe yürümüş, Atlantik emperyalizmine ve Büyük İsrail dev-
leti projesine karşı duran subayların FETÖ tarafından hapse-
dilmesine ve ordudan ayıklanmasına “Türkiye bağırsaklarını 
temizliyor” şeklinde açıklama getirmiştir. İlerleyen zamanda 
maddi kaynakların ve siyasi gücün paylaşılmasında sorun 
yaşandığında ABD, FETÖ’nün yanında yer alarak 17-25 Ara-
lık’ta RTE ve AKP’nin parasal ilişkilerini ortaya dökmüş, daha 
sonra da henüz ayrıntılarına yeterince vakıf olamadığımız 15 
Temmuz darbe girişimini düzenlemiştir.
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Kısacası siyasi İslam daha da doğru bir deyimle Amerikan- 
Siyonist emellere hizmet eden dincilik, halkımızı, ülkemizi, 
devletimizi büyük bir tehdit altında bırakmıştır. Bu büyük 
oyunun piyonları olan RTE ve şürekasının gerçek İslami-
yet’le, inançla, Allah sevgisiyle, yaradılanı yaradandan ötürü 
sevmekle bir ilişkileri olmadığı tüm davranışlarında görül-
müştür. Bir Müslüman’ın gösterişe ve şatafata, lükse ve kişi-
sel zenginliğe, israfa ve savurganlığa batması mümkün değil-
dir. Bir Müslüman’ın yalan söylemesi, insanları kışkırtması, 
topluma nifak sokması, iftira atması mümkün değildir. Bir 
Müslüman’ın Allah’ın kullarını hakir görmesi, onlara haka-
ret etmesi, onlara devlet eliyle şiddet uygulanması, insanla-
rın canlarını kaybetmesine yol açması, öldürücü bir hastalığı 
bulaştıracak faaliyetlerde bulunması mümkün değildir. Bir 
Müslüman’ın kadınların iffetine dil uzatması, çocuk tecavüz-
cülerini koruması, kadına yönelik şiddeti savunması, kadın 
milletvekillerinden “2 adet” diye söz etmesi mümkün değil-
dir. Bir Müslümanın haram yemesi, hırsızlık yapması, beytül 
malı şahsı için kullanması mümkün değildir. 

Dincilerin İslamiyet’in düşmanı oldukları konusu açık ve 
nettir. Peki bize düşen nedir?

Ben inançlı bir Müslümanım. Yaşam öykümde de okuyabi-
leceğiniz gibi takliden değil, tetkiken Müslüman oldum. Bir 
bilim insanı olarak biyolojinin, hücrenin, genetik yapının, fi-
ziğin ve kimyanın, fizikokimyanın derinliklerine indikçe ima-
nım güçlendi. Kur’an’ın, ayetlerin, onların arasındaki iliş-
kilerin derinliklerine indikçe bilim gözüm açıldı. Dincilerin 
ve din karşıtlarının yanlı neşriyat ve tezviratından arınmış 
Kur’an meallerini okudukça İslamiyet’in muazzam aydınlığı-
nı gördüm. Canım peygamberimin yaşamını, davranışlarını, 
derinlemesine inceledikçe dinciler ve din düşmanları tara-
fından ona atfedilen söz ve davranışların gerçek olmadığını 
gördüm. Artık samimi Müslümanların gerçeklerin farkına 
varması gerekiyor. Bu dokümanın başında anlattığım gibi 
samimi ve erdemli Müslümanlar var, ancak hiçbir bilgisi ol-
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madan, İslamiyet’in içeriğini bilmeden sadece şekil olarak 
Müslümanmış gibi görünen, Müslüman geçinenler de var. 
Üçüncü grupta ise Müslümanlıktan geçinen, Müslüman-
lıktan siyasi, parasal ve cinsel menfaat temin eden sahte-
kar, hırsız ve ırz düşmanları var. Bugün samimi ve erdemli 
Müslümanlara görev düşmektedir. Bu görev sadece Türkiye 
çapında değil, cihanşümul, halkı Müslüman olan tüm ülke-
lere ve dünyadaki bütün Müslüman toplumlara yönelik bir 
sorumluluktur. İslamiyet’e terörist sıfatını giydiren, Müslü-
manlara geri ve gerici yaftasını yapıştıranlarla bunları haklı 
çıkarmak için yarış içerisinde olan şerir dincilerle mücadele 
edilmesi gerekmektedir. İslamiyet’te bir cihattan bahsedile-
cekse o cihat budur. Bilgiyle, sevgiyle, iletişimle, insanlıkla, 
erdemle kendi iç cihadında muvaffak olmuş Müslümanların 
barış sözcüğünden gelen İslam’ı, dünyaya anlatması gerçek 
cihat olacaktır. Ben bu düşüncelerimi açıkladığımda bazı in-
sanlar “Hocam dinde reform lazım,” şeklinde ifadelerde bulu-
nuyorlar. Bu düşünce doğru değildir. Kur’an’daki İslam açık, 
net bir şekilde pırıl pırıl orada durmaktadır. Kur’an’daki İs-
lam’ın reforme edilecek bir tarafı yoktur. Reforme edilmesi 
gereken Müslümanların düşünce yapılarıdır. Evet, İslam’ın 
reforma ihtiyacı yoktur; İslam anlayışımızın reforma ihtiyacı 
vardır. 

Laiklik toplumdan ve devletten dinin yok edilmesi demek 
değildir. Din ve devlet işlerinin ayrılması da değildir. Laik-
lik, devleti yönetenlerin bu güçlerini halktan ve anayasadan 
aldıklarının bilincinde, egemenliğin millette olduğunu bile-
rek görevlerini yerine getirmeleridir. “Egemenlik Allah’ındır,” 
tarzındaki ifade İslam inancı bakımından yanlıştır. Allah, 
yeryüzünde onu temsil etmek üzere insanı yarattığını açıkça 
ifade ediyor. Egemenlik Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olan 
insanlara aittir. Kur’an’daki kamu yönetimiyle ilgili ayetler 
Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde değerlendirildiğinde ortaya 
çıkan devlet yönetiminin insan haklarına dayalı sosyal ve 
ileri derecede demokratik bir hukuk devleti olduğu görülür. 
Peki devletin dinle ilgili görev ve fonksiyonlarının olması la-
ikliğe aykırı mıdır? Hayır. Örneğin Avrupa ülkelerinde hafta 
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tatilini üç güne çıkarmak konusunda bir eğilim bulunmakta-
dır. Şu anda bu uzatma pazartesi gününe doğru kaymakta-
dır. Türkiye olarak hafta sonu tatilinin cumadan başlaması 
konusunu gündeme getirmeliyiz. Cuma günleri öğle tatilinin 
namaz saatine göre düzenlenmesi laikliğe aykırı bir durum 
olmaz. Okullarda seçmeli din öğretimi dersinin olması laik-
lik karşıtı bir durum değildir. Cemaatlerin dernekler, vakıflar 
gibi kanunla belirlenmiş, şeffaf, denetlenebilir ve hesap ve-
rir şekilde faaliyet göstermeleri laikliğe aykırı değildir. Dev-
let yapısı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bulunması 
laikliğe aykırı değildir ama Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sa-
dece Sünni Müslümanların örgütü olması laiklikle bağdaş-
maz. Ülkemizde başta Alevi Müslümanlar olmak üzere farklı 
inançlardan yurttaşlarımız vardır. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nın bütün inançlara eşit mesafede ve aynı ilgiyle örgütlen-
mesi gerekir. 

Yıllardır içine düştüğümüz tuzaklardan kurtulmamız gere-
kir. Kuracağımız özgürlükçü laik, inançlara saygılı ve top-
lumsal değerlerimizin korunup geliştirildiği bir anayasal sis-
temle ne dincilerin ne de laikperestlerin bizi inançlarımızdan 
uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. 
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6.  DÜŞÜNCELERİMİN TEMELİNİ  
OLUŞTURAN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
NEDİR? 

Gençlik yıllarımdan beri ülkemizdeki sorunları analiz etti-
ğimde en temelde bulduğum neden daima insan davranışları 
olmuştur. Bireyin değerlerini ve düşünme şeklini değiştirme-
den davranışlarını değiştirmenin mümkün olmadığını hem 
bilimsel çalışmalardan hem kendi gözlemlerimden öğrendim. 
Yaklaşık 30 yıldır bu konuda derinlemesine analizlerde bu-
lundum. Kurduğum çalışma gruplarında farklı uzmanların 
görüşleriyle düşüncelerimi olgunlaştırdım. Çalışmalarımı 
akademik ve ansiklopedik olmayan, kısa metinlerle, iç tutar-
lılığı sağlanmış kavramsal bir çerçeveye oturtmaya çalıştım. 
2013 yılında kurduğum Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği 
çatısı altında görüşlerimi insanlarımıza aktarmaya başla-
dım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımla ilgili önceki sayfalarda 
anlattıklarım Erdemli Yurttaş Hareketi’nin aşağıda açıklaya-
cağım kavramsal çerçevesine dayanmaktadır. 

6.1. Erdem Bildirgesi ve Sürekli İnsani Gelişim
Bu turnusol kağıdını ‘erdem ilkeleri’ olarak tanımladım. Fel-
sefede erdemin ne olduğuna dair birçok görüş ve tartışma 
var. Ancak bizim ihtiyacımız somut, kolay anlaşılır, içi dol-
durulabilir bir erdem çerçevesi çizmek. Onu aşağıdaki şekil-
de listeledik:

1. Önyargısız ve eş duyumlu (empatik) olmak.

2. Doğru ve samimi olmak.

3. İyi ve şefkatli olmak.
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4. Bilgili ve araştırmacı olmak.

5. Adil ve haksever olmak.

6. Güçlü ve cesur olmak.

7. Kararlı ve sabırlı olmak.

8. Çalışkan ve disiplinli olmak.

9. Barışçı ve uzlaşmacı olmak.

10. Eleştiriye açık ve değişime hazır olmak.

11. Estetik değerlere sahip olmak.

12. Saygı ve sevgi dolu olmak.

Yukarıda sayılan ilkeler hiçbir siyasi, dini, etnik özellik içer-
memektedir. Ama bir insan hangi siyasi görüşten, dini inanç-
tan, etnik yapıdan olursa olsun eğer bu özellikleri taşıyorsa o 
kişiyle her türlü işbirliği yapılır, kendisine güvenilir, onunla 
yola çıkılır, onunla komşu olunur, onunla dost olunur. Çün-
kü o bir ‘insan’dır. 

Diyelim ki siz koyu bir dindarsınız. Oturduğunuz dairenin 
yanı kiralık ve iki farklı kiracı adayı var. Birisi her gün cami-
ye gidiyor, sakallı, elinde hep 99’luk tespihle dolaşıyor ama 
evde sürekli bağıra çağıra konuşuyor; karısı balkondan aşağı 
kilim silkeliyor, başka insanları hiç umursamıyor, kızlarını 
dövüyor, aidatını zamanında ödemiyor, komşularla gergin 
ilişkileri var. Diğerinin herhangi bir dini özelliğini görmüyor-
sunuz. Gayet sessizce evlerinde yaşayan, apartman girişinde 
insanlarla tebessüm ederek selamlaşan, apartman kuralları-
na uyan, aidatını zamanında ödeyen, eşi ve kızlarıyla medeni 
bir ilişki içerisinde dışarı çıkıp eve gelen birisi. Hangisinin 
komşunuz olmasını istersiniz?

Ya da siz kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan bir iş insanı 
olsanız, ortaklık yapma durumunuzda ceketinde kocaman 
Atatürk rozeti olan, ağzını Atatürk diye açıp Atatürk diye ka-
patan, kolunda Atatürk dövmesi olan ama akşamdan kaldığı 
için sabahları işe geç gelen, kasadan para sızdıran, otoma-
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tik yalan söyleyen birisiyle mi yoksa sözüne güvenilir, dakik, 
dürüst ve namaz kılan birisiyle mi ortaklık yapmayı tercih 
edersiniz?

İşte ben diyorum ki komşu ya da iş ortağı olmak için tercih 
etmeyeceğiniz insanları siyasi görüşleri ya da görüntüdeki 
dini inançları nedeniyle de tercih etmeyin. Gerçek bir milli-
yetçi, lümpen bir ülkücüden daha çok samimi bir sosyalistle 
dostluk yapabilir. 

O halde insanların yüzlerindeki maskelere kanmayalım. O 
maskeyi çıkartıp arkasında “insan var mı?” diye bakalım. 
Arkadaki gerçek yüz insansa o kişiyle oturalım, konuşalım, 
tartışalım, farklılıklarımızı değil ortak noktalarımızı ortaya 
çıkaralım. O zaman sorunlarımızı çözdüğümüzü görürüz. 
Birbirimize düşman olmak için nedenimiz kalmaz. Farklılık-
larımızla yan yana, birbirimize saygı duyarak, aynı ay yıl-
dızlı bayrak altında, aynı vatanda eşdeğer yurttaşlar olarak 
yaşayabiliriz. Bugün aramızdaki gerilimlerin, suçlamaların 
ülkemizin daha çok buğday üretmesine bir katkısı var mı? 
Bu gerilimler ve çatışmalar ihracatımızı arttırıyor mu? Bu 
kavgaları yapınca Covid-19 salgınını kontrol altına alabiliyor 
muyuz? Birbirimize bağırdıkça gençlerimiz daha analitik dü-
şünen başarılı matematikçiler oluyor mu? Bu tartışmalarla 
semalarımızı koruyacak uçaklar yapabiliyor muyuz? Artık 
anlama zamanımız gelmedi mi? Dikine bölünmemiz gelişme-
mize, kalkınmamıza, insanlığımıza yönelik tek bir katkıda 
bulunmadığı gibi bunları bizden uzaklaştıran, bizi zayıf ve 
geri bırakan sonuçlar doğuruyor.

“İnsanlar aynı görüşten, aynı dinden olsunlar, hepsi aynı et-
nik kimliği benimsesin,” demiyorum; “Herkes ne ise öyle ol-
sun ve öyle kalsın, herkes ne istiyorsa onu tercih etsin ama 
erdemli bir dindar, erdemli bir sosyalist, erdemli bir milliyet-
çi, erdemli bir Atatürkçü olsun,” diyorum. Ne olursa olsun 
erdemli olsun. İstediği siyasi partiye üye olsun, istediği si-
yasi partide çalışsın ama erdemli bir CHP’li, erdemli bir AK 
Partili, erdemli bir HDP’li, erdemli bir İyi Partili, erdemli bir 
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MHP’li, erdemli bir Saadet Partili olsun. İşte o zaman nitelik-
li bir hükümetimiz, nitelikli bir meclisimiz, nitelikli bir yar-
gı sistemimiz kısacası nitelikli bir devletimiz olur. Kimsenin 
boğazını yırtarak hamasi nutuklar atmaya ihtiyacı kalmaz. 
Kimse mecliste yumruklaşmaz. Hiçbir partinin üyesi diğerine 
küfretmez. Gelinecek bu düzey, samimi bir dindarın, samimi 
bir sosyalistin, samimi bir milliyetçinin, samimi bir Atatürk-
çünün, velhasıl ülkemizde erdemden yana olan Kürt’üyle, 
Arnavut’uyla, Laz’ıyla, Süryani’siyle tüm etnik kimliklerin; 
Alevi’si, Sünni’si, Hristiyan’ı, Musevi’siyle tüm inananların 
ortak arzusudur. Bu düzey barış düzeyidir. Bu düzey huzur 
düzeyidir. Bu düzey kardeşlik düzeyidir. Bu düzey refah dü-
zeyidir. Bu düzey güçlü, mutlu, müreffeh Türkiye düzeyidir.

Bunu başarmak çok mu zor? Hayır. 

Aşağıda Erdem Bildirgesi olarak kaleme aldığımız doküma-
nı sizinle paylaşıyorum. Her ilkenin altında değerlendirme 
kriterleri bulunuyor. Hareketimize katılan insanlardan ri-
camız kendilerini bu kriterler doğrultusunda puanlamaları. 
Bu puanı kimseye söylemeleri gerekmiyor, aynada kendile-
riyle paylaşmaları yeterli. Hangi değerlendirmeden kaç puan 
alırlarsa alsınlar, bir sonraki gün bir önceki günden daha 
erdemli olmaya çalışarak kendilerini sürekli geliştirebilirler. 
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1) Ön Yargısız ve Eşduyumlu (Empatik) Olacağız

Tüm konulara önyargısız olarak, koşullanmadan yaklaşaca-
ğız. Her an, yanılmış olabileceğimizin bilincinde olarak, fark-
lı ve karşıt düşünceleri dikkatle dinleyeceğiz. Karşımızdaki 
kim olursa olsun, onun haklılık noktalarını görmeye, kendi-
mizi onun yerine koyarak düşünce ve duygularını anlamaya 
çalışacağız. Başkalarının bize uygun görünmeyen tavır ve 
davranışlarını, değer ve ilkelerimizin dışına çıkmaksızın, an-
layış ve hoşgörü ile karşılayacağız.

1.1 Aynı fikirde olmasam dahi, karşımdakini an-
lamak için, ‘kendimi’ bir kenara koyarak dik-
katle dinlerim.

1 2 3 4 5

1.2 “...........”dediniz, doğru anladım mı acaba? 
diye sorarak,duyduğumu teyit ederim.

1 2 3 4 5 

1.3 Kişinin ne dediğini tam olarak duyar ve an-
larım.

1 2 3 4 5 

1.4 Özellikle duygusal anlarda sakinliğimi koru-
rum.

1 2 3 4 5 

1.5 Ben dili ile konuşurum. 1 2 3 4 5 
1.6 Diğer kişiyi, onun açısından bakarak anlaya-

bilirim.
1 2 3 4 5 

1.7 Diğer kişiyi düşündürmek için soru sorarım. 1 2 3 4 5 
1.8 Her konuda tartışabilme açıklığına ve doğal-

lığına sahibim.
1 2 3 4 5 

1.9 Kendi düşüncelerime ve değerlerime aykırı 
görüş ve durumlarla karşılaştığımda da hoş-
görülü olabilirim.

1 2 3 4 5 

1.10 Güler yüzlü olmaya özen gösteririm. 1 2 3 4 5 
1.11 Karşımdakinin ‘insan’ olduğunun her an far-

kında olarak, onu değerli, önemli ve eşit gö-
rürüm. 

1 2 3 4 5 

1.12 Kendimi karşımdakine göre yukarıda veya 
aşağıda görmeden eşit düzlemde iletişim ku-
rarım. 

1 2 3 4 5 
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1.13 Kimlik değil, davranış-düşünce düzleminden 
iletişim kurarım; karşımdakini etiketlemem.

1 2 3 4 5 

1.14 Cümlelerime “hayır” diyerek başlamam. 1 2 3 4 5 
1.15 “Düşüncelerini anlıyorum. Bir de ... açısın-

dan bakabilir miyiz?” diyebilirim. 
1 2 3 4 5 

1.16 Geribildirim alabilirim, verebilirim. 1 2 3 4 5 
1.17 Samimiyet dahil her konuda ölçülü ve denge-

li olmaya özen gösteririm. 
1 2 3 4 5 

1.18 “Bu deneyimden ... ları öğrendim” diyebilirim. 1 2 3 4 5 
1.19 Etrafımdaki insanların olumlu yönlerini gö-

rür, takdir eder, yüreklendiririm. 
1 2 3 4 5 

1.20 Ortak ölçütlerimizi, kendim dahil herkese 
aynı samimiyetle uygularım. 

1 2 3 4 5 

1.21 İletişim kuramayanlara saygı gösterir, onları 
anlamaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

1.22 Çocukları gözlerim ve modellerim. 1 2 3 4 5 
1.23 Farklı perspektiflerden bakabilirim. 1 2 3 4 5 
1.24 Bir konuya benim bakış açım dışında da 

kendi içinde tutarlı, haklı, doğru bakış açıları 
olabileceğini kabul ederim. 

1 2 3 4 5 

1.25 Aynı gerçeğin farklı bağlamlarda çok ayrı al-
gılanabileceğinin bilincinde olarak bu farklı-
lığa saygı duyar, o bağlamları da anlamaya 
gayret ederim. 

1 2 3 4 5 

1.26 Kendimi objektif değerlendirmeye özen göste-
ririm. 

1 2 3 4 5 

1.27 Bir sorun olduğunda, suçlu aramam. Bu du-
rumun bana ne anlattığına bakar, anlamaya 
çalışırım. 

1 2 3 4 5 

1.28 Çözüm ve sonuç odaklıyım. 1 2 3 4 5 
1.29 Takım arkadaşlarıma ve aday üyelere kendi-

lerini ait ve kapsanmış hissettiririm. 
1 2 3 4 5 
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2) Doğru ve Samimi Olacağız 

Nesnel doğruyu bulmaya çalışacağız. Doğruyu, kendi çıkar-
larımız istikametinde değil, evrensel değerlere göre tanımla-
yacağız. Hiçbir gerekçe ile dürüstlüğümüzden taviz verme-
yeceğiz; başta kendimiz ve halkımız olmak üzere kimseye 
aldatmayacağız. Göründüğümüz gibi olup, olduğumuz gibi 
görüneceğiz.  

2.1 Kendi içinde, sözlerim ve yaptıklarımla her 
yerde tutarlıyım. 

1 2 3 4 5 

2.2 Doğru bildiğimi yerinde ve zamanında söylerim. 1 2 3 4 5 
2.3 Verdiğim sözü tutarım. Tutamayacağım sözü 

vermem. 
1 2 3 4 5 

2.4 Kendimle ve insanlarla yüzleşebilirim. 1 2 3 4 5 
2.5 ‘-mış’ gibi yapmadan, içi dışı bir olarak, sami-

mi bir şekilde davranırım. 
1 2 3 4 5 

2.6 Duygusal değil, duyarlı davranırım. 1 2 3 4 5 
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3) İyi ve Şefkatli Olacağız 

Her insanın, her varlığın iyiliğini isteyeceğiz. Kötüyü ıslah 
etmenin de iyi olmak ve iyi davranmaktan geçtiğini bileceğiz. 
Paylaşmanın ve dayanışmanın iyiliğin ön şartlarından biri 
olduğunu unutmayacağız. Şefkatin tüm insanların en temel 
ihtiyacı olduğunu anlayarak, fiziki, psikolojik ve sosyal şid-
detten uzak bir şekilde tüm varlıkları kucaklayan bir anla-
yışla hareket edeceğiz. 

3.1 Her bireyin özündeki insan olma değerlerine 
saygı duyarak, herkesin iyiliğini isteyebilirim.  

1 2 3 4 5 

3.2 Tüm canlılara karşı merhametliyim. 1 2 3 4 5 
3.3 Cömertçe paylaşırım (bilgi, sevgi, deneyim, dü-

şünce, kaynak). 
1 2 3 4 5 

3.4 İnsanların çocuk tarafını görebilirim. 1 2 3 4 5 
3.5 Vicdanlı davranırım. 1 2 3 4 5 
3.6 Dayanışmaya özen gösteririm, karşımdaki için 

bir şey yapma imkanım olmasa dahi durumu-
nu paylaşarak katkıda bulunmaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 

3.7 Karşımdakinin duygularına dikkat ederek on-
ları zedelemeden davranmaya özen gösteririm. 

1 2 3 4 5 

3.8 İnsanların ve diğer canlıların iyilik halinde ol-
maları beni mutlu eder.

1 2 3 4 5 



Maniḟesto

Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi    |    95

4) Bilgili ve Araştırıcı Olacağız. 

Söylediklerimizin arkasını bilgi ile dolduracağız. Kişisel 
olayları genelleştirmeyeceğiz. Kanıta dayalı bilgiyle hareket 
edeceğiz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacağız. Bil-
mediğimizi araştıracağız, başkalarının deneyimlerinden ya-
rarlanacağız. Bilgiye ulaşmak için akıl, deney ve sezgiyi kul-
lanacağız. 

4.1 Okurum, düşünürüm, yazarım. 1 2 3 4 5 
4.2 Toplantılara hazırlıklı gelirim. 1 2 3 4 5 
4.3 Sürekli gözlem yaparım. 1 2 3 4 5 
4.4 Sorgularım (Eleştiren değil, çözüm odaklı ve 

yapıcı). 
1 2 3 4 5 

4.5 Farklı kaynakları araştırım. 1 2 3 4 5 
4.6 Öğrendikçe, bildiklerimin bilmediklerimin 

yanında çok küçük kaldığını fark ediyorum.  
1 2 3 4 5 

4.7 Bilgiyi anlamaya ve içselleştirerek davranış-
larıma yansıtmaya özen gösteririm. 

1 2 3 4 5 

4.8 Bildiğim konuda konuşurum, bilmediğim ko-
nuda dinlerim. 

1 2 3 4 5 

4.9 Bilgimi, akıl – deney – sezgi sarmalında ge-
liştirim. 

1 2 3 4 5 

4.10 Bildiklerimle çözüm önerileri üretirim. 1 2 3 4 5 
4.11 Bilgi sahibi olarak, kanıta dayalı konuşu-

rum. 
1 2 3 4 5 

4.12 Olay/konuların derin nedenlerini merak 
eder, araştırarak kök nedene ulaşabilirim. 
Bu konuda ekip olarak birbirimizi zorlamaya 
izin veririm. 

1 2 3 4 5 

4.13 “Yanlış yaptım”, “hatalıyım” ya da “bilmiyo-
rum” diyebilirim. 

1 2 3 4 5 
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5) Adil ve Haksever Olacağız

Karar ve uygulamalarımızda evrensel adalet kıstaslarını uy-
gulayacağız. Çıkarımıza olmasa dahi adil olanı savunacağız. 
Haktan ve haklıdan yana olacağız. Haklarını savunamayan, 
istismar edilen insanların ve toplulukların yanında olacağız. 

5.1 Kendim için istediğim adaleti, herkes için is-
terim. 

1 2 3 4 5 

5.2 Hakkımı savunurum. 1 2 3 4 5 
5.3 Hakkını savunamayanın yanında olurum. 1 2 3 4 5 
5.4 Hakkaniyetli davranırım. 1 2 3 4 5 
5.5 Şeffaflığı devamlı iletişimle sağlarım. 1 2 3 4 5 
5.6 Bulunduğum ortamda açık iletişimle, herkesin 

‘ifade özgürlüğü’ ve kendini anlatabilmesine 
alan açarım. 

1 2 3 4 5 

5.7 Adil olmayı her türlü statünün üzerinde tuta-
rım. 

1 2 3 4 5 



Maniḟesto
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6) Güçlü ve Cesur Olacağız. 

Gücümüzü bilgiden, haklılıktan, doğruluktan, iyilikten ala-
rak güvenli bir duruş sergileyeceğiz. İnandıklarımızı söyle-
mekten, doğruyu savunmaktan, mücadele etmekten, gerek-
tiğinde risk almaktan çekinmeyeceğiz. Cesur olmanın akla 
aykırı davranmak olmadığını bilerek cesaretimizi bilgelikle 
sarmalayacağız. 

6.1 Nerede risk alacağımı bilirim. 1 2 3 4 5 
6.2 Konuşulmayanı konuşma cesareti gösterir, 

uygun ortamda uygun söylemde bulunurum. 
1 2 3 4 5 

6.3 Özgür irade ortamı oluştururum. 1 2 3 4 5 
6.4 Açık, cesur iletişim ortamı yaratmaya çalışırım. 1 2 3 4 5 
6.5 Fayda, katkı ve değer yaratmak için çalışırım. 1 2 3 4 5 
6.6 Adaletsizliklere karşı akıl ve bilgi sınırları içeri-

sinde müdahale ederim. 
1 2 3 4 5 

6.7 Gerçek gücün değerlerimizden ve birlikten kay-
naklandığını bilerek insanları bir araya getire-
cek müşterek noktalar üzerine yoğunlaşırım. 

1 2 3 4 5 
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7) Kararlı ve Sabırlı Olacağız 

Düşünce, tutum ve davranışlarımızı ortaya koyarken değerle-
rimiz ve ilkelerimize kararlılıkla bağlı kalacağız. Başkalarının 
olumsuz değerlendirmelerine maruz kalsak dahi bunlardan 
ödün vermeyeceğiz. Zamanın olgunlaştırıcı gücünün başarı 
için önemli bir faktör olduğunu bilerek sabırlı olacağız. 

7.1 ‘Kendim’ olma iç yolculuğunu sürdürme ve ge-
lişim için sürekli çalışırım. 

1 2 3 4 5 

7.2 Hareketimize yönelik olumsuz değerlendirme-
lerde karşı tarafı sükunetle dinler, sesimi al-
çak tonda tutar, özgüvenli ve sakin bir şekilde 
düşüncelerimi açıklarım. 

1 2 3 4 5 

7.3 Yaşamımı, değerlerim ve amaçlarım doğrultu-
sunda önem ve önceliklendirme yaparak sür-
dürürüm. 

1 2 3 4 5 

7.4 Olma (İnsani gelişim) – Yapma (İnsanca geli-
şim) eksenlerinde ilerlerken farkındalık ve sa-
bırla dengemi ve kararlılığımı korurum.  

1 2 3 4 5 

7.5 Erdem değerlerini önce kendim için davranış-
larıma yansıtma kararlılığındayım. 

1 2 3 4 5 

7.6 ‘Umut’ etme ve ettirme kararlılığımı taze tutar, 
umut dolu konuşurum. 

1 2 3 4 5 

7.7 Olayların gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç 
olduğu bilinciyle aktif bir biçimde bekler, ko-
şullar olgunlaştığında uygularım. 

1 2 3 4 5 

7.8 Koşullar değişse de, inandığım evrensel değer-
leri savunmaya devam ederim. 

1 2 3 4 5 
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8) Çalışkan ve Disiplinli Olacağız

Sorumluluklarımızı ve görevlerimizi zamanında yerine geti-
receğiz, yorulmaktan çekinmeyeceğiz. Hiçbir mazeretin ba-
şarının yerini tutmayacağını bilerek engelleri aşacağız. Yapa-
mayacağımız işi üstlenmeyecek, üstlendiğimiz işi gereğince 
yerine getireceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız, yapamayaca-
ğımız işin sözünü vermeyeceğiz. Zamanımızı iyi yöneteceğiz, 
dakik olacağız. 

8.1 Sorumluluk alırım, aldığım işi zamanında bi-
tiririm. 

1 2 3 4 5 

8.2 Her an, kendime ve bulunduğum ortama kat-
ma değer sağlarım. 

1 2 3 4 5 

8.3 Denenmiş ve sonuç vermiş yöntemleri kulla-
nırım. Yeni ve etkili yöntemler bulmak için 
de çalışırım. 

1 2 3 4 5 

8.4 Bulunduğum ortamda ihtiyacı görür, sorum-
luluk alır, eksiği tamamlarım. 

1 2 3 4 5 

8.5 Disiplinli bir biçimde çalışmamı sağlayacak 
yöntemler kullanırım. 

1 2 3 4 5 

8.6 Hedef – zaman odaklı çalışırım.  1 2 3 4 5 
8.7 ‘Bilge İnsan’ olma yolunda disiplin, çalışkan-

lık ve kararlılık gösteririm. 
1 2 3 4 5 

8.8 Çalışmalarımda üretkenliğe odaklanır, so-
mut sonuçlar ortaya koyarım. 

1 2 3 4 5 

8.9 İnsanlarda heyecan yaratacak projeler / ça-
lışmalar üretmeye çalışırım. 

1 2 3 4 5 

8.10 Zamanımı iyi yönetir, başkalarının zamanı-
na saygı duyar, verdiğim sözü tutar ve dakik 
olurum. 

1 2 3 4 5 

8.11 Farklılık ve fayda yaratmak isterim. 1 2 3 4 5 
8.12 Çalışmamı ve yeteneklerimi egomun ve hırsla-

rımın önünde tutarak olumlu katkı yaratırım.
1 2 3 4 5 
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9) Barışçı ve Uzlaşmacı Olacağız

Değer ve ilkelerimizden ödün vermeden sorunlara barışçıl 
çözümler bulacağız. Şiddeti, sindirmeyi bir yöntem olarak 
kullanmayacağız. Olaylara ve insanlara mutedil bir şekilde 
yaklaşacağız. Ölçülü ve dengeli davranarak diğerlerini de bu 
şekilde yaklaşmak konusunda özendireceğiz. Uzlaşmanın iki 
ya da daha çok tarafı ilgilendiren bir yaklaşım olduğunun 
bilincinde olarak ortak noktada uzlaşmayı bileceğiz. 

9.1 Sorun yaşadığım her kişi ve tarafla görüşe-
bilirim. 

1 2 3 4 5 

9.2 Kapsayıcı, kucaklayıcı, yapıcı davranırım. 1 2 3 4 5 
9.3 Yapıcı bir içerik ve üslupla yaklaşırım. 1 2 3 4 5 
9.4 Dikkatli ve derin dinlerim, yargılamam, ge-

rektiğinde susarım. 
1 2 3 4 5 

9.5 Her koşulda dinginliğimi korurum. 1 2 3 4 5 
9.6 “Bu mu, şu mu?” demek yerine, farklı seçe-

neklerle çözümler üretmeye çalışırım. 
1 2 3 4 5 

9.7 Ortak yararı sağlamak için taviz vererek uz-
laşmalar yaratabilirim. 

1 2 3 4 5 

9.8 Başkaları ve dış çevre ile barışık olmanın 
kendimle barışık olmaktan geçtiğini bilir ve 
bu konuda çaba harcarım. 

1 2 3 4 5 

9.9 Barış ve uzlaşma süreçlerinde taleplerime 
odaklanmak yerine karşı tarafı derinlemesi-
ne anlamaya yönelik sorular sorarım. 

1 2 3 4 5 

9.10 Barış ve uzlaşma süreçlerinde tıkanma riski 
yaratan konuları daha sonraya bırakarak or-
tam müsait olduğunda tekrar gündeme geti-
ririm. 

1 2 3 4 5 

9.11 Düşünce, tutum ve davranışlarımla muha-
taplarımın saygısını kazanabilirim. 

1 2 3 4 5 

9.12 Muhataplarımın kendilerini ve düşüncelerini 
en açık şekilde ifade edebilecekleri ortamlar 
yaratırım. 

1 2 3 4 5 
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10) Eleştiriye Açık ve Değişime Hazır Olacağız 

Amacımızın doğru, iyi, adil ve güzele ulaşmak olduğunu 
unutmadan bize yöneltilen eleştirileri bir fırsat olarak görüp, 
eksik yanlarımızı sürekli düzelteceğiz. Özeleştiri yapmayı bir 
alışkanlık haline getirip yanlışlarımızdan vazgeçmeyi, bun-
lardan ders almayı ve özür dilemeyi bileceğiz.

10.1 Tavır ve davranışlarımla, bana eleştiri yö-
nelten kişiyi cesaretlendirerek en açık şe-
kilde kendini ifade etmesine imkan tanırım. 

1 2 3 4 5 

10.2 Eleştiri ve geribildirimlerin bana katkı sağ-
layacak fırsatlar olduğunu bilerek, bunları 
anlamaya çalışırım, gereken durumlarda 
aktif sorularla derine inmeye gayret ederim. 

1 2 3 4 5 

10.3 Aldığım eleştiriler doğrultusunda gelişim 
sağlamak üzere ne yapmam gerektiğini so-
mut olarak ortaya koyarım. 

1 2 3 4 5 

10.4 Doğal enerjiyle, yapıcı ve yaratıcı şekilde 
kendimi ifade ederim. 

1 2 3 4 5 

10.5 Başkalarından gelecek eleştiriyi beklemek-
sizin, kendi kendime öz eleştiri yapabilirim.

1 2 3 4 5 

10.6 Değişmesi gereken alanlarımın, davranışla-
rımın üzerine çalışırım. 

1 2 3 4 5 

10.7 Olay, durum ve davranışları kişiselleştir-
mem. Objektif algılarım. 

1 2 3 4 5 

10.8 Bireysel ve kurumsal kriz durumlarında 
koşulların nasıl fırsata dönüştürülebileceği 
konusunda kendi içimde ve takım arkadaş-
larımla değerlendirmeler yaparım. 

1 2 3 4 5 

10.9 Değişimin bir gerçeklik olduğunu kabul 
ederek, değişime karşı direnmek yerine 
kendimi ve kurumumu bu değişime uyum-
lu hale getirmek için beceri ve altyapı geliş-
tiririm.

1 2 3 4 5 

10.10 Kendimi tabularla sınırlandırmaksızın es-
neyebilme cesareti gösteririm.

1 2 3 4 5 
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11)  Estetik Değerlere Sahip ve Sanatla İç İçe  
Olacağız 

Güzelliğin, temizliğin, saflığın ve zarafetin üstün değerler ol-
duğunu bilerek sanata ve sanatçıya destek verecek ve sanat-
la iç içe olacağız. 

11.1 Kendime ve başkalarına olan saygımın gereği 
olarak görünümüme özen gösteririm. 

1 2 3 4 5 

11.2 Bulunduğum mekanın düzen, temizlik ve es-
tetiğine özen gösteririm. 

1 2 3 4 5 

11.3 Sanatın insani ve insanca gelişimin ön koşul-
larından olduğunu bilerek çevremdeki kişile-
rin sanata yönelmelerini sağlarım. 

1 2 3 4 5 

11.4 Sanatsal faaliyetlere haftada en az bir kez ya-
şamımda yer veririm. 

1 2 3 4 5 

11.5 Günümün belli zamanında kendi içime odak-
lanarak ruhsal arınmamı sağlayacak yön-
temler kullanırım. 

1 2 3 4 5 

11.6 Her anlamda çeşitlilik ve renklilikten yana 
olurum. Tüm fiziksel ortamlarda, estetiğin 
gereksinim ve işlevsellik kadar önemli oldu-
ğu anlayışıyla, birisi için diğerinden ödün 
vermem.  

1 2 3 4 5 

11.7 Estetiği tarihi süreç içerisinde ve doğayla 
harmanlayarak bir kültür unsuru şeklinde 
yaşamıma katarım. 

1 2 3 4 5 

11.8 Yaptığım her işte, özenli olmaya çalışır, ‘üze-
rinde düşünülmüş ve özenilmiş’ mesajını 
karşı tarafa yansıtmayı seçerim. 

1 2 3 4 5 
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12) Saygılı ve Sevgi Dolu Olacağız 

İnsana, doğaya ve farklılıklara saygıyı özümseyerek içsel-
leştireceğiz. Birbirimizi, insanları, tüm canlıları, yeryüzünü, 
kainatı seveceğiz. Hepimizin özünün tek ve bir, değişimin ev-
rensel bir yasa olduğunu bilerek hiç kimseyi ötekileştirme-
yeceğiz. Kimseye kin beslemeyeceğiz. Kendimizi bilerek nef-
simizi denetim altında tutacak ve kibirden uzak duracağız. 

12.1 Gösteriş yerine tevazu ve sadelik yansıtırım. 1 2 3 4 5 
12.2 Farklılığı çeşitlilik olarak görürüm. 1 2 3 4 5 
12.3 İnsanlarla ‘erişkinden erişkine’ modeline uy-

gun iletişim kurarım. 
1 2 3 4 5 

12.4 Karşımdakinin varlığına saygı gösteririm. 1 2 3 4 5 
12.5 ‘İçin’, ‘çünkü’, ‘rağmen’ sevmek yerine ‘karşı-

lıksız ve koşulsuz’ sevmeyi seçerim.
1 2 3 4 5 

12.6 Nezaketle dinlerim (Kulak veririm). 1 2 3 4 5 
12.7 ‘Benim için değerlisin’ mesajını sözlerimle, 

beden dilimle ve ses tonumla veririm.
1 2 3 4 5 

12.8 Her zaman ‘iyi ve güzeli’ arar, her varlıkta ve 
insanda iyiyi ve güzeli görür ve yüceltirim.

1 2 3 4 5 

12.9 Doğaya (tüm canlılara, yerküreye ve kaynak-
larına) olan saygımı davranışlarıma yansıtı-
rım. 

1 2 3 4 5 
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Sürekli İnsani Gelişim
Kişinin Erdem İlkeleri’ni içselleştirip hayata geçirmesi onu 
geliştirecek, kâmil bir insan olması yolunda derinleştirecek-
tir. Toplumu Erdem İlkeleri’ni benimsemek açısından ele al-
dığımızda karşımıza bir normal dağılım eğrisi çıkar. 

X

Y

Sayı

Erdem

Grafik 1: Erdem Dağılım Eğrisi

Yukarıdaki grafikte X ekseni kişi sayısını, Y ekseni ise Er-
dem İlkeleri’ni içselleştirmekte ve yaşama yansıtmaktaki iler-
lemeyi göstermektedir. Görüldüğü gibi az sayıda birey Erdem 
İlkeleri açısından geri bir noktada bulunmaktadır. Yine az 
sayıda birey bu ilkeleri hayata geçirmekte ileri gitmişlerdir. 
(a) sütununun bulunduğu nokta bu topluluğun en erdemli 
bireylerinin ulaştığı seviyedir. Acaba biz toplumdaki bütün 
bireyleri (a) noktasına getirerek erdemli bir toplum mu oluş-
turmaya çalışacağız? Bunun cevabı “kesinlikle hayır”dır. 

Eğer bir düzeyi erdemlilik olarak tanımlarsak toplumu er-
demliler ve erdemsizler olarak ayırmış oluruz. Böylece önceki 
sayfalarda söz ettiğimiz dikine (vertikal) bölünmelere bir sü-
tun daha eklenmiş olur. Tahmin edeceğiniz gibi o sütunun-
da kendi içinde samimi erdemlileri, erdemli geçinenleri ve 
erdemlilikten geçinenleri ortaya çıkar. Zamanla içi boşalmış 
bir erdemlilik kavramı topluma yayılır. Bugün nasıl dindar-
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lığın, milliyetçiliğin, Atatürkçülüğün, sosyalistliğin içi boşsa 
erdemin de içi boşalır.

Oysaki belirli bir erdem hedefi koymadan, herkesin kendisi-
nin bir önceki halinden daha erdemli bir düzeye ilerletmesini 
amaçlarsak erdemi toplumda yükselen bir değer olarak ko-
numlayabiliriz. Grafik üzerinde normal dağılım eğrisini sağa 
doğru kaydırmak toplumsal olarak daha erdemli olmak yo-
lunda ilerlememizi sağlar. 

X

Y

Sayı
I II

Erdem

Grafik 2: Sürekli İnsani Gelişim

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi toplum I konumundan 
II konumuna kaymıştır.  İkinci konumda da topluma göre 
daha az erdemli insanlar vardır. Ama bu insanlar birin-
ci konuma göre daha erdemli bir düzeye gelmişlerdir. Aynı 
şekilde birinci konumun ortalama düzeyinde olan bireyler, 
daha erdemli bir hal aldıklarında II konumda da ortalama 
düzeydedirler ama bu ortalama birinci konumun en erdemli 
seviyesine denk gelmektedir. İlk eğrinin en erdemlileri ikinci 
eğride (a) noktasından daha ileri geçmişlerdir. Grafikte sağa 
doğru olan bu gelişimin bir sınırı yoktur. Eğri sürekli sağa 
kayabilir. İşte buna ‘Sürekli İnsani Gelişim’ diyoruz. 
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6.2. 10 Temel Strateji ve İnsanca Gelişim
Bireylerin Erdem İlkeleri doğrultusunda gelişmeleri onla-
rın niteliklerini artıracak, insani olarak daha üst düzeylere 
çıkmalarını sağlayacak böylece gelişim - tekamül göstererek 
insan-ı kamil olma yolunda ilerleyeceklerdir. İnsani gelişim 
içsel bir yolculuktur.

Bu içsel yolculukla birlikte kendi dışımızdaki dünyada da 
yapmamız gerekenler var. Bu da toplum olarak daha iyiye 
gidişimiz anlamında ‘insanca gelişmemiz - insanca kalkın-
mamız’ olarak tanımlanmıştır. İnsanca kalkınmamız için 10 
Temel Strateji belirlemiş bulunuyoruz. Aşağıda bunları sıra-
sıyla ele alıyorum:

• İnsan

İnsan, doğuştan değere ve onura sahip bir varlıktır. Irkı, uy-
ruğu, dini inancı, dili, siyasi görüşü, cinsiyeti ve cinsel yöne-
limi ne olursa olsun, onun, insanlık değerinin ve onurunun 
koruma altında olması, hukuk sistemine göre büyük suçlar 
işlemiş olsa dahi hiçbir gerekçe ile bu değerin ve onurun ze-
delenmemesi gerekir. Bu çerçevede İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tüm mad-
deleri ile benimsenmeli ve güçlü bir şekilde desteklenmelidir.

İnsan, diğer canlılardan farklı olarak tercihte bulunma, ka-
rar alma ve kararı doğrultusunda davranma yeteneğine sa-
hiptir. Bu kapsamda, insanları bir bütün olarak olumlu ya 
da olumsuz şekilde tanımlayamayız; ‘iyi insan’ veya ‘kötü 
insan’ nitelemelerinde bulunamayız. İnsanları, birey bazın-
da, özgür iradeleri ve kararları ile bulundukları davranışları 
üzerinden, erdem ilkelerini kıstas alarak değerlendirmemiz 
gerekir. Böylece bireyleri davranışlarından bağımsız olarak 
kategorize etmez, ayrıma tâbi tutmayız. Herhangi olumlu ya 
da olumsuz bir davranış bir insan grubu için genellenemez. 
Bireylerin davranışlarının sonuçlarına katlanmaları ve suç 
olarak tanımlanmış davranışlarından ötürü yasa önünde 
eşit olarak cezalandırılmaları gerekir.
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İnsan, kendi ömrü içinde ve kuşaklar arasında sürekli ola-
rak gelişen bir varlıktır. Her insanın kendini, kendi iradesi 
doğrultusunda özgürce geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için 
bu konuda kendisinde farkındalık yaratılması ve seçenek-
lerini özgürce geliştirebilmesi için önüne hakkaniyet ölçüle-
rinde imkânların konulması gerekir. Bu, devletin sorumlulu-
ğunda olması gereken bir görevdir. Devletin bu görevi yerine 
getirirken ailenin ve toplumun kolaylaştırıcı bir rol oynaması 
gerekir. Bu doğrultuda insana, inançları ve tercihleri de dâ-
hil olmak üzere herhangi bir konuda baskı yapılamayacak 
bir ortamın yaratılması gerekmektedir. Her bireyin, biyolojik 
varlığını, sağlığını, fiziki kapasitesini, cinselliğini yaşaması; 
düşüncelerini ifade etmesi; mesleğini icra etmesi; değerleri-
ni, inanç ve ibadetlerini hayata geçirebilmesi; bilimsel ve sa-
natsal yönünü geliştirebilmesi; sosyal rollerini, kültürünü, 
siyasi görüş ve eylemlerini, tepki ve protestolarını özgürce 
kurgulayabilmesi; kişinin tüm bunları geliştirmek ve gerçek-
leştirmek üzere ailesine, topluma ve devlete taleplerini ilete-
ceği koşullara sahip olması için düzenlemeler yapılmalıdır.

Türkiye’de ve dünyada uygulanacak her türlü politikanın 
yukarıda çerçevesini çizdiğim insan anlayışını temel alma-
sı gerektiğine, hiçbir gerekçeyle, başta ‘devlet’ olmak üzere, 
herhangi bir kavramın insanın üstünde yer alamayacağı-
na, herhangi bir nedenin insan haklarının çiğnenmesine ve 
insanlık onurunun zedelenmesine gerekçe olamayacağına 
inanmalı, bir insanın hak ve özgürlüklerinin sınırlarının an-
cak bir diğer insanın eşit hak ve özgürlükleri olabileceğini 
kabul etmeli ve savunmalıyız.

Önerdiğim Erdemli Yurttaş Hareketi ifadesindeki ‘yurttaş’ 
sözcüğü, anlamını Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yurt 
bilmiş olan ‘insan’ tanımında bulmaktadır.

• Yerküre

İnsanın varlığını devam ettirebilmesi için ilk şart diğer varlık-
lar ve canlılarla birlikte sağlıklı bir yerkürede bulunmasıdır. 
Yerküreyi, dünyamız ve onu saran uzay parçasının, canlı – 



Maniḟesto

108    |    Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi

cansız tüm varlıkların oluşturduğu, insanın da içinde bu-
lunduğu ortam olarak tanımlayabiliriz. Bizler, doğanın, tüm 
unsurlarının varlıklarını sürdürmeleri için aktif bir çaba sarf 
etmeli, insanoğlunun sadece kendi çıkarı uğruna yerküreyi 
istismar etmesini önlemeliyiz.

İnsanlara ve tüm canlılara milyonlarca yıldır ev sahipliği 
yapmış olan yerküre, son yüzyıllarda nüfusun artış ivme-
sinin yükselmesiyle ve özellikle yirminci yüzyıldan bu yana 
endüstrileşmeyle büyük yara almıştır. Yerkürenin birçok 
açıdan dengesi bozulmuş ve aldığı yaraların bazıları iyileş-
tirilemeyecek düzeye gelmiştir. Artık anlamamız gerekiyor ki 
bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. 

Ekonomik kalkınma ile yerkürenin korunması arasında bir 
denge sağlanmalıdır. Artık, “insanın ihtiyaçlarının sonsuz 
olduğu” varsayımının, “insan isteklerinin sınır tanımaz bir 
şekilde tatmin edilmesi” düşüncesine dayalı yaklaşımların 
ve insan nüfusunun artışının, yerküreyi tüm canlı ve cansız 
varlıklarla birlikte insan türünün kendisini de tüketeceğinin 
bilincine varmamız gerekir. Bunun çözümü, insanların nü-
fus artışlarını kontrol etmek, diğer canlılara yaşama alanı 
sağlamak, kalkınmanın ve doğal yaşamın sürdürülebilir bir 
şekilde planlandığı politikalar uygulamaktır. Yerküre kay-
naklarının güçlünün çıkarı için tüketildiği, güçsüzün yaşa-
ma alanının her geçen gün daha da daraltıldığı, dahası yok 
edildiği bir sistemin karşısında durmalıyız. Bu karşı duru-
şa sahip sivil toplum girişimlerini destekleyip, bu alandaki 
uluslararası anlaşmaların aktif bir tarafı olmamız gerekir.

Yerküreye karşı sorumluluğun istisnasız herkesin omuz-
larında olduğunu hatırlatarak söylemek isterim ki, bu so-
rumlulukların yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde yerine 
getirilmesi için her seviyede bilgi alışverişine ve işbirliğine 
ihtiyacımız var. Yerküre bilincini her bireyde, küçük yaştan 
itibaren oluşturmalı, eğitim sistemimizi gözden geçirerek 
gerekli köklü değişikliklere gidilmelidir. Yeni kuşaklara bi-
linç kazandırırken kitabi bilgilerden uzak, deneyim odaklı, 
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özellikle kent yaşantısı içinde doğadan kopuk yaşantıların 
bir tür esirine dönüşen çocuk ve gençlerimizi ‘doğayla dene-
yim’in içine çeken bir eğitim anlayışı geliştirilmelidir. 

Paris İklim Hedefleri’ne ulaşmanın yolu olarak yerkürenin 
onarılması ve korunması için enerji, sanayi, ulaşımın yanın-
da gıda, beslenme, tarım, hayvancılık politikaları da yeni-
den ele alınmalı, bitkisel beslenme politikaları geliştirilerek 
hayvan haklarına dayalı uygulamalara geçilmelidir. Hayvan 
haklarıyla ilgili en önemli sorunlardan biri türcülüktür. Bazı 
türleri sevip evde beslerken bazı türleri kucağımıza aldıktan 
sonra kesip yemekte bir mahzur görmediğimiz gerçeğini ha-
tırlatarak bu konuda da felsefi ve bilimsel bir tartışma zemini 
yaratılmasının elzem olduğunu vurgulamak isterim.

Yerkürenin korunması için önümüzde çok az zaman kalmış-
tır. Metan ve karbondioksit salınımı miktarları, mevcut hay-
vancılık ve endüstri uygulamalarının ormanlar, toprak, ok-
yanuslar, denizler ve akarsulardaki canlılığı yok etme düzeyi 
sorunu, henüz algılayamadığımız bir felaket düzeyine ulaş-
tırmıştır. Dünya devletlerinin, başta ABD olmak üzere, etkili 
önlemler almak konusunda zorlayıcı adımlar atması elzem-
dir. Çıkar lobilerinin etkisi altındaki politikacıların tutumları 
ancak kamuoyunun yaratacağı baskıyla değiştirilebilir. Bu 
konuda Birleşmiş Milletler çatısı altında yoğun faaliyetler yü-
rütülmelidir. Türkiye olarak bu alanda lider bir ülke haline 
gelip dünya kamuoyunu bilgilendirmek de sorumlulukları-
mız arasındadır.

• Barış

Barış, sadece savaş ve çatışma olmaması durumu değil, in-
sanların birbirleriyle dayanışma, yerküreyle uyum içinde ya-
şama hali olup, insani gelişmenin olmazsa olmaz şartıdır.

Barışı bozan nedenler arasında, siyasi, ekonomik ve sosyal 
unsurlarla birlikte, insanlardaki biyolojik saldırganlık duy-
gusu da önemli bir faktördür. İnsanın ruhi gelişimi ve erdem 
düzeyinin yükselmesi için biyolojik dürtüleri denetlemek et-
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kili bir yöntem olarak kullanılmalıdır. Kuşkusuz ki bunun 
yolu da eğitimden geçmektedir. Bu eğitim sadece okul çağla-
rıyla sınırlanamaz. Tüm yaşam boyunca felsefenin, bilimin, 
sanatın ve edebiyatın yol göstericiliğinde insanlığın saldırgan 
taraflarını kontrol altına alması, ruhunu sağaltması gerekir. 

Aktif bir barış ortamının sağlanması için farklılıklara saygı 
ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi, adaletin ve insan-
lar-toplumlar arasında karşılıklı bağımlılığın geliştirilmesi 
gerekir. Bu bağlamda, güçlünün güçsüze kendi koşullarını 
kabul ettirerek sağladığı sükunet barış ortamının sağlandığı 
anlamına gelmez. Bu olsa olsa bir yanılsamadır. Böyle bir 
durumun er ya da geç çatışmaya yol açacağını bilerek ta-
raflar arasında hakkaniyete uygun çözümler bulunması ge-
rekir. Bu noktada savunulması gereken, eşitlik koşullarının 
yaratıldığı bir ortamda sağlanan barıştır. Bir tarafın ötekini 
bastırdığı, sindirdiği koşullar ancak bir barış illüzyonuna 
işaret eder. 

Barış pasif bir şekilde elde edilemez ve korunamaz. Planlı ve 
eylemli bir yaklaşımla barış ortamını hazırlamak, barışı inşa 
etmek ve korumak gerekir. Barışın birey, aile, topluluk düze-
yinde başlayıp, topluma, uluslara ve uluslararası düzeye ta-
şınması için, barışçılığı toplumun her bireyine benimsetecek 
politikalar uygulanmalıdır.

Barışın bozulması, bazı kesimlerin çıkarlarına hizmet eder. 
Silahlanma ekonomik bir sektör olarak ilgili lobiler tarafın-
dan desteklenmekte, silahların kullanımı onlara duyulan ih-
tiyacı, dolayısıyla üretimlerini arttırmaktadır. Silahsızlanma 
barışa giden yolda en önemli kilometre taşıdır.

Dünya üzerinde kalıcı bir barışın kurulması ve sürdürülmesi 
için bütün devlet ve toplulukların ortak platform ve örgütler 
kurmalarını, var olanları güçlendirmelerini, bu tür yapılarda 
sadece güçlünün değil tüm katılımcıların haklarının korun-
ması gerektiğini savunuyoruz. Kalıcı bir barış ülkelerin ara-
larındaki sınırları anlamsızlaştırmalarıyla mümkün olacaktır.
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“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda bir 
dünya mümkündür.

• Demokrasi
Demokrasi, insanoğlunun bugüne kadar geliştirdiği en yet-
kin yönetim sistemi olup, aynı zamanda bir kültür, dünyaya 
bakış ve yaşama biçimidir. Benim düşünceme göre demok-
rasi insanın kendisini özgür iradesiyle gerçekleştirmek üze-
re uygun ortamı oluşturabileceği ve gerçekleştirme eylemini 
toplumsal destekle uygulayabileceği bir ‘değerler bütünü’nün 
adıdır. Demokrasi, bireyden başlamak üzere, aile, topluluk, 
toplum, devlet ve devletlerarası düzeyde benimsendiği tak-
dirde, insanlığın uygarlık yolundaki gelişimi hızlanacaktır. 
Amacımız toplumların kendi kendilerini yönetmelerinde yö-
neten ile yönetilen arasındaki uçurumun ortadan kalktığı, 
aralarındaki ayrımının gittikçe azaldığı ve bir gün ortadan 
kalktığı ‘yönetişim’ anlayışını geliştirmek olmalıdır.

Türkiye bağlamında demokrasi; 

(1) Bireyi esas almalı, (2) özgürlükçü, (3) çoğulcu, (4) katılım-
cı, (5) iletişimsel, (6) uzlaşmacı olmalıdır. Demokrasi (7) sos-
yal özellikleri ile ön plana çıkmalı, (8) demokrasinin toplum 
olarak içselleştirilmesini sağlayacak yöntemler uygulanmalı-
dır. Demokrasilerde kamu yönetimi (9) şeffaf, hesap verir ve 
(10) denetlenebilir olmalıdır.

1. Devlet, toplumun, kendi ihtiyaçlarını gidermek üzere 
kurduğu bir yapıdır. Amacı ve işlevi, bireye ve topluma 
hizmet etmek, bireyin ve toplumun güvenliğini sağla-
maktır. Birey hiçbir neden ve gerekçeyle devlet karşısın-
da küçültülemez, ezilemez, çaresiz bırakılamaz. Devletin, 
kutsallık, yücelik gibi sıfatlarla soyut bir kavram olarak 
insanın üzerinde konumlanmasını reddetmemiz gerekir. 
Birey, hem kişisel hem de kamusal haklarını ihlal eden 
kurum ve kişilere karşı etkili bir hak arama mekaniz-
masına sahip olmalıdır. Hak arayışını kolaylaştıracak ve 
destekleyecek kural ve düzenlemeleri sağlamak devletin 
görevidir.
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2. İnsanlar doğuştan ve kendiliğinden en geniş anlamıyla 
özgürdür. Kişinin özgürlüğü ancak kamu sağlığı ve dü-
zenini sağlamak amacıyla, anayasada çerçevesi belirlen-
miş hal ve koşullarda, kesinleşmiş mahkeme kararlarıy-
la sınırlandırılabilir. 

3. Çoğulculuk ilkesine göre, insanlar ve topluluklar ara-
sındaki düşünce, inanç, etnik köken, cinsel yönelim 
ve diğer farklılıkların kabul edilmesi şarttır. Eşit hak-
lar ve ödevler çerçevesinde, insanların karşılıklı olarak 
saygı içinde yaşadığı, hiçbir kimliğin bir diğerine üstün 
olmadığı, barışçıl bir sosyal yaşam oluşturulmalıdır. 
Devletin dini ve etnik kimliği olamaz. Devlet ülkesin-
deki tüm kimliklere ve inançlara eşit mesafede durur. 
Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk arasındaki ayrımı net ola-
rak çizmek, toplumun refahı ve mutluluğu için gerekli-
dir. Çoğunluğun azınlığa, azınlığın çoğunluğa tahakkü-
münün demokrasi ile bağdaşmayan bir yaklaşım olduğu 
koşulsuzca ortadadır.  Her oyun bir hakkı vardır. Ülke 
yönetiminde temsiliyetin en yüksek düzeyde sağlanacağı 
seçim sistemlerini kurmalı, çok sesliliğe imkan vermeli-
yiz. Çoğunlukçuluk tek seslilik yaratır. Tek seslilik ise 
güçlü olanın tahakküm kurduğu bir ülke kurgulamak-
tan başka sonuç doğurmaz. Demokrasinin birincil kuralı 
çok sesliliğe imkan vermesidir. 

4. Her bir yurttaşın, kendisi, ailesi, topluluğu, toplumu ve 
devleti ile ilgili kararlara azami ölçüde katılımının sağ-
lanması, bunun için gerekli kanalların açık olması, birey 
ve topluluklarının demokratik katılım için desteklenme-
leri ve güçlendirilmeleri gerekir. Demokratik katılımın 
sağlanması, bireysel ve kolektif hakların savunulabilme-
si için örgütlenmek bir ön koşuldur. Toplumda her türlü 
barışçıl sivil örgütlenme desteklenmelidir. Örgütlerin sa-
vunduğu düşünce ve eylemleri şiddet içermediği, şiddete 
teşvik etmediği sürece, bu örgütlerin ifade hakları so-
nuna kadar korunmalıdır. Katılımcılığın artması için ye-
rinden yönetim ilkeleri benimsenmelidir. Merkezi hükü-
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metlerin yerel kararlarda etkileri en aza indirgenmelidir. 
Ulusal güvenlik ve dış politika, merkezi hükümetlerin 
sorumluluğundadır. Ulaştırma gibi bazı alanlar merkezi 
hükümet koordinasyonunda yerel yönetimlerin işbirliği-
ni gerektirir. Eğitim, sağlık, ekonomi başta olmak üzere 
diğer bütün sektörlerin stratejik politikalarının çerçeve-
si de merkezi yönetim tarafından oluşturulur. Güvenlik 
ve dış politika dışındaki tüm alanlarda yerel yönetimler, 
stratejileri merkezi hükümet tarafından belirlenmiş olan 
konularda kendi yönetim alanlarıyla ilgili kararları coğ-
rafi, kültürel, ekonomik ve sosyal özellikleri azami ölçüde 
dikkate alarak vermelidirler. Düzenlemeler, halkın yerel 
yönetimlere mümkün olan en geniş ölçüde ve doğrudan 
katılımını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Bu düzenle-
meler bir yandan demokrasiyi en üst düzeyde yaşatırken 
bir yandan da ülkenin ve toplumun birlik ve beraberliği-
ni pekiştirecek şekilde yapılmalıdır.

5. Demokratik gelişimin sağlanması için insanlar ve top-
luluklar arasında etkili bir iletişim kurulmalıdır. Önyar-
gılardan sıyrılarak, birbirini ötekileştirmeden, yabancı-
laştırmadan, düşmanlaştırmadan anlamaya çalışmanın; 
birbiriyle eş duyum (empati) kurmanın; hemfikir olun-
masa bile birbirini anlamaya çalışmanın, diyalog geliş-
tirmenin, demokratik topluma ulaşmaya ve toplumsal 
barışa büyük bir katkıda bulunacağını biliyoruz. Başka-
larının inançlarını kendi inancı üzerinden tanımlamanın 
anti-demokratik bir yaklaşım olduğunun altını çizmek; 
jakoben, tepeden inmeci, dayatmacı yaklaşımlarla de-
mokrasi tesis edemeyeceğimizi anlamak zorundayız. 

6. Toplumdaki farklı kesimler arasında yapıcı bir iletişimle 
desteklenen uzlaşma anlayışının demokrasinin sürdü-
rülebilirliği için şart olduğu bilinciyle, taraflar arasında 
asgari müştereklerin bulunup müzakere edilerek karşı-
lıklı tavizlerle ortak bir noktaya ulaşmayı bilmeliyiz.

7. Demokrasi sosyal gelişmeye ve adalete hizmet edecek 
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yapısal özellikler göstermelidir. Ekonomik ve sosyal hak-
larda da demokrasi ilkeleri geçerlidir. Girişim özgürlüğü 
demokrasinin gereğidir. Üretim ve hizmet sektörlerinde, 
tüm taraflar birbirleriyle sürekli iletişim kurup müzake-
re etmelidir. Zayıfın adalet ilkeleri çerçevesinde koruna-
cağı yapıların kurulması zorunludur. Devlet, sosyal ada-
letin sağlanması, dezavantajlı toplulukların korunması, 
bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılması amacıyla 
ekonomik faaliyette bulunmalıdır.

8. Demokrasi anlayışının yaşama geçmesi için hukuki dü-
zenlemelerin yanı sıra toplumda her düzeyde bilinç ve 
demokrasi kültürü geliştirilmesi amacıyla sosyal yaşa-
mın tüm yönlerinde demokratik yaklaşımların esas alın-
ması gerekir. Başta eğitim ve sanat olmak üzere, bireyi 
ve toplumu şekillendiren her eylemde demokrasi ilkele-
rinden hareket edilmesi zorunluluktur.

9. Tasavvur ettiğimiz demokratik sistem, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik ilkelerine uygun olarak kurulacaktır. En uç 
noktadaki yerel yönetim unsurundan, devletin en tepe 
noktalarına kadar, siyasi partiler ve sivil toplum kuru-
luşları da dahil olmak üzere, tüm kademelerde ve kamu-
sal kaynakların kullanıldığı yapılarda, politikaların ve 
uygulamaların ne olduğu, gelir kaynakları ve miktarları, 
harcama yerleri ve şekillerinin net olarak görülebilece-
ği yapılar oluşturulmalı, düzenlemeler yapılmalıdır. Bu 
karar ve harcamalarla ilgili bilgilere her vatandaşın ula-
şım hakkı olmalıdır. Ulusal güvenlik nedeniyle açıklan-
maması gereken bilgiler ve harcamalarla ilgili kararlar 
yasayla belirlenmeli ve yargı denetimine tabi olmalıdır.

10. Denetim demokratik yönetimin olmazsa olmaz şartıdır. 
İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi 
olmalı, hiçbir makam ve organ yargı bağışıklığına sahip 
olmamalıdır. Bu denetimin vatandaşlar tarafından da ya-
pılabilmesinin yolları açılmalı ayrıca siyasi, teknik, mali 
ve adli yönlerden de denetim yapılabilecek ve bunların 
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sonuçlarının halkla paylaşılabileceği yapılar kurulmalı-
dır. Dördüncü maddede belirtilen sivil örgütlenme, top-
lumun denetim işlevini yerine getirebilmesinin en etkili 
araçlarındandır. Sistemin bir bütün olarak işlemesin-
deki denetim mekanizmalarının etkili işleyişi, kuvvetler 
ayrılığının azami ölçüde sağlanması ve böylece yasama 
– yürütme – yargı erkleri arasında bir kontrol ve denge-
nin oluşmasına bağlıdır. Etkili bir denetim için özgür, 
sansürsüz ve desteklenen bir basın yeter şartı oluşturur. 
Basının kendi kendisi üzerindeki iç denetimi ve meslek 
ilkelerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri dışında 
hiçbir gerekçeyle sınırlandırılmasını, denetim altına alın-
masını, yönlendirilmesini, herhangi bir isim altında ba-
sına sansür uygulanmasını kabul edemeyiz. Bu metinde 
çerçevesini çizdiğimiz demokrasi ve yönetim vizyonunun 
hayata geçebilmesi için Türkiye’nin yeni yüzyılında bu 
anlayışa dayalı yeni bir anayasa ile yönetilmesi gerekli-
dir.

• Adalet

Hak kavramı, insanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ol-
duğu kadar, insanla evrendeki tüm varlıklar arasında da iş-
lemesinin gerektiğine inandığım bir kavram. Hakkın tecelli 
ediş şekli olan adalet, tüm tasavvur ve uygulamalarda birin-
cil önceliği haiz bir değer ölçüsü ve kıstastır.

Bir tek kişiye yapılan adaletsizlik, tüm topluma yönelmiş bir 
tehdittir. Adil olmayan sistemler er veya geç çökecektir. Adil 
olmayana karşı mücadele de adalet ölçütleri içinde verilmeli-
dir. Bu bağlamdan olmak üzere, kendine yapılan haksızlığın, 
başkasına haksızlık yapma hakkı vermeyeceğinin bilinmesi 
gerekir.

Herkese eşit davranılması gerektiğini ileri süren denkleştirici 
adalet ve herkesten gücü oranında alıp, herkese ihtiyacı ora-
nında verilmesi gerektiğini öngören dağıtıcı adaletin yanın-
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da, somut olayın şartlarının dikkate alınması gerektiğini ileri 
süren nesafetin ve güçlünün karşısında güçsüzü korumayı 
ve güçlendirmeyi amaçlayan sosyal adaletin de tesis edilmesi 
şarttır. 

İnancıma göre yürürlükteki hukukun ötesinde ve üstünde, 
değişmez, salt, genel geçerliği olan adalet ülküsü yaşatılmalı-
dır. Adalet en yüksek değerine şeffaf toplumlarda ve yapılar-
da ulaşabilir. Şeffaflık zeminine oturmuş olan bireysel hak 
ve özgürlüklerin, bireysel ve toplumsal güvenlikle desteklen-
diği durumların, adaletin gelişmesi ve uygulanması için en 
uygun ortamları hazırladığını biliyoruz. Adil bir toplum ve 
kamu düzeninin üç önemli unsuru, toplumdaki adalet kül-
türü, hukuk anlayışı ve hukuk sistemidir.

Siyasi sistemde güçler ayrılığı ilkesini benimsediğimden, yar-
gının bağımsızlığına halel getirecek hiçbir düzenleme, yasa-
ma ve yürütmenin yargı üzerinde vesayeti ve etkisi olması 
kabul edilemez. Yargı mekanizmasının, gücü elinde bulun-
duranların maddi, manevi, siyasi çıkarları doğrultusunda 
hareket etmesinin toplumu çürüten ve yozlaştıran bir uy-
gulama olduğuna inanarak her türlü dış etkiden korunmuş, 
bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin kurulması için he-
men harekete geçilmelidir. Bireylerde adalet duygusunun 
gelişmesinde, edebiyat, müzik ve resim başta olmak üzere 
tüm sanat dallarıyla desteklenen estetik anlayışının önemine 
dikkat çekmek isterim. Fizyoloji, psikoloji, felsefe ve antro-
polojinin yardımıyla insanı daha derinden tanımak, hukuk 
sistemlerine daha sağlam temeller kazandıracaktır. Bu bi-
linçle hem genel eğitimde, hem de hukuk eğitiminde sayılan 
alanların öğrencinin aktif olduğu eğitim yaklaşımlarıyla iç-
selleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Adaletin, adil olmanın 
aileden başlayarak, okulda ve toplumsal yaşamın her alanın-
da yaşamsal önem taşıdığını öğrenmemiz, bireylerin kendi 
çıkarı doğrultusunda olanı değil, adil olanı savunacakları bir 
değerler sisteminin yerleşeceği Türkiye tasavvurunu hayata 
geçirmemiz, toplumsal barış, huzur ve refahımız açısından 
çok önemlidir.
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• Bilim

Bilimi, insanın kendini ve evreni çözümleme, anlama, yorum-
lama ve geleceğini planlama amacıyla yaptığı faaliyetler ola-
rak tanımlıyoruz. Bilim insanı olarak yetişmenin çoğu zaman 
zorlu bir süreç olduğunu ve kimi zaman bilim insanlarının 
yaşamları pahasına çalışmalarını sürdürmek zorunda kal-
dıklarını bilerek, bu alanda insanlığın gelişmesine katkıda 
bulunmuş tüm bilim insanlarını saygı ve minnetle anıyorum.

Bilim, somut bir fayda gözetmeksizin belirsizi ve bilinmezi 
ortaya çıkartmak ya da yalnızca insanın merakını tatmin et-
mek ve aydınlanma ihtiyacını gidermek üzere de yapılmalı-
dır. Bilimin temel işlevleri, insanın ve insanlığın, biyolojik, 
psikolojik ve sosyal varlığı dahil olmak üzere tüm yönleriyle 
gelişimi; bireyin ve toplumun refahının sağlanması; yerküre-
nin ve yerküredeki yaşam formlarının korunması ve gelişti-
rilmesi, uzayın keşfedilmesi ve insanın kendini gerçekleştir-
mesine katkıda bulunulmasıdır. 

Bilimsel bilginin ideolojik, siyasi, kültürel vb. bir kimliği ola-
maz; kaynağı ne olursa olsun bilimsel yöntemle elde edilen 
bilgi önemli ve değerlidir. Bilim insanları cinsiyet, inanç veya 
dünya görüşlerinden bağımsız olarak bilime yaptıkları kat-
kılara göre değerlendirilmeli ve bilimin herhangi bir dalında 
çalışmak isteyen kişi, grup ve kuruluşlara imkânlar ölçü-
sünde verilecek destek politikaları bu doğrultuda şekillen-
dirilmelidir.

Eğitimin temelinin bilimsel düşünce üzerine kurulması gere-
kir. Bireye ve topluma sorgulama, analitik düşünme ve sen-
tezleme becerilerini kazandırmanın eğitim sisteminin kilit 
taşı olduğunu unutmamalıyız. Bilimsel gelişmenin ekonomik 
kalkınmaya olan etkisinin katma değeri yüksek çözümler 
sunma prensibine dayandığını öngörerek, yenilikçiliğe (ino-
vasyon) dayalı bir kalkınma modelinin ancak temel bilimler, 
AR-GE, özel sektör ve kamu bileşenlerinin optimizasyonu ile 
mümkün olacağı kanaatindeyim. Bu kalkınma modelinin bir 
kültür olarak benimsenip yerleşmesi için bilimin popülerleş-
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mesi gerekir. Bilimsel düşünce ve uygulamaları bireyin ve 
toplumun yaşamına elle tutulur bir şekilde dahil etmek için 
politikalar üretilmelidir.

Bir yandan bilimsel emeğin korunması amacıyla fikri mül-
kiyet haklarını savunurken, bir yandan bilimsel bilginin 
mümkün olan en geniş anlamda paylaşılmasını sağlayacak 
yöntemler ortaya koymalıyız. Bir ikilem olarak görünen bu 
farklı iki yaklaşımın optimizasyonunun verimlilik, etkililik ve 
hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda yapılması gerekir. Bilim-
sel bilginin bu ilkeler çerçevesinde paylaşılmasıyla yaratıla-
cak olan sinerji, bilimsel gelişmeyi katlayarak hızlandıracak-
tır. Böylece bireysel haklar azami ölçüde korunurken bilimin 
toplumsallaştırılması sağlanmalıdır.

“Bir dirhem ilimin bin okka edebe muhtaç olduğu” düşünce-
sinden hareketle bilimsel faaliyetin bilim etiği çerçevesinde 
yapılması gerektiğini savunarak, elde edilecek sonucun; in-
sanların, toplumların, yerkürenin, evrenin, hayvanların za-
rarına yol açmaması inancını taşımaktayım. Bilim ve inancın 
birbirlerine karşı konumlandırılmasının anlamsız bir yakla-
şım olduğu düşüncesiyle, her birinin kendi bağlamında öz-
gür ve saygın şekilde var olmasını destekliyorum.

• Sanat

Sanat, insanın kendini, toplumu ve evreni algılama, yorum-
lama ve yansıtma açısından her türlü biçimde ifade etme ey-
lemidir. Sanatçının mutlak ifade özgürlüğüne, uygun ortama 
ve eserlerini insanlarla buluşturmaya ihtiyacı vardır. Sanat-
çıya, ihtiyaç duyduklarının sağlanmasında toplumun ve dev-
letin sorumluluğu olduğu inancıyla ve sanat eyleminin her 
zaman ekonomik bir getiri sağlamayacağının farkında olarak 
sanatçıyı günlük yaşam kaygısından uzak tutacak önlemle-
rin alınması gerekir.

Sanat belirli bir amaç için yapılmayabilir; sanatçının sade-
ce kendisini gerçekleştirmek ve ifade etmek için eser ortaya 
koyması başka hiç kimseyi ilgilendirecek bir sonuç doğur-
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masa dahi saygın bir eylemdir. Bir sanat eseri siyasi ya da 
ideolojik ölçütlerle değerlendirilemez. Devlet, toplumda sa-
natın gelişmesini ve desteklenmesini sağlayacak bir ortamın 
oluşturulmasından sorumludur. Bireylerin küçük yaştan iti-
baren sanat eğitimine ve öğretimine başlayabilmelerini sağ-
lamak, sanat eğitiminin toplumun her kesimi için ulaşabilir 
kılınması ve sanatın yaşamın bir parçası haline getirilmesi 
devletin görevidir. Sanatın popüler kültür ve kapitalist piya-
sa şartları karşısında korunması da kamusal güç tarafından 
sağlanmak zorundadır.

Sanat, bireyin estetik algısını, iletişim ve duygudaşlık beceri-
sini, adalet duygusunu, doğa sevgisini, insancıllığını, ruhsal 
gelişimini destekler. Sanatın toplumun bireylerine yaptığı bu 
katkılar, dikkate alınarak tek tek her vatandaşın sahip oldu-
ğu potansiyelin ortaya çıkartılması için aktif politikalar uy-
gulanmalıdır. Toplumun sanata olan ilgisini artırmak, sanat-
sal faaliyetlerden zevk almasını sağlayacak şekilde sanatsal 
faaliyetlerle karşılaşması için uygun koşulların yaratılması 
gerekmektedir. Sanatçıların yaygın olarak faaliyette bulun-
ması, halkın sanatla buluşması için ihtiyaç duyulan mekan-
ların sağlanması bu koşulların başında gelir. İnsanın yarat-
ma potansiyelinin bir tezahürü olan ‘sanatçılık’ ile geleneksel 
formların devamına dayanan ‘el sanatçılığı ve zanaatkârlık’ 
arasında bir ayrım yapmalı, ‘el sanatçılığı ve zanaatkârlık’ 
çalışmalarının kültür politikaları çerçevesinde ele alınması, 
korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Sanatın evrensel niteliğinin bilincinde olarak, evrensele ula-
şabilmek için yerelden hareket etmenin önemini kavramalı, 
sanatçının geniş bir bakış açısı kazanarak yerel olanı kendi 
süzgecinden geçirdikten sonra tüm insanlığa ulaşacak eser-
ler verebileceğini öngörmeli ve sanatta kültürler arası etkile-
şimin önünü açmalıyız.
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• Kalkınma

Kalkınmayı, insanların kendilerini her yönden geliştirmeleri 
ve gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklara sa-
hip oldukları koşulların yaratılmış olup olmamasıyla ölçüyo-
rum. Özgürlüğe, doğayla uyum içinde sağlıklı bir yaşama, in-
sani ekonomik şartlara, barışa ve sosyal huzura ulaşmadan 
kişinin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal bütünlüğe erişmesi 
mümkün değildir. Birey bu bütünlüğe eriştiğinde, kültürel 
ve entelektüel manada da gelişebilir.

Kalkınmayı ekonomik refah seviyesinden ibaret gören yak-
laşımların en temel problemi, zenginlik ölçütü olarak tanım-
ladıkları, Gayri Safi Milli Hasıla’nın yükseltilmesinin, insan 
merkezli politikalarla yatırıma dönüştürülmesinin gereklili-
ğini göz ardı etmeleridir. Görgüsüzce bir lüks yaşam kalkın-
ma göstergesi olamaz. Zenginlik ve para, insanın gelişimine, 
kendini gerçekleştirmesine, özgürlüklere, doğanın korunma-
sına, barışa ve sosyal huzura katkıda bulunmadığı sürece 
önemsiz ve anlamsız bir olgudur.

Toplumların ve insanların, daha çok sahip olmaya ve daha 
çok tüketmeye dayalı bir ekonomik sistem içerisinde mutlu 
olamayacakları ortadadır. İnsanı ve doğayı birbirlerine zarar 
vermeden, bir arada yaşatacak, insan ve doğa merkezli poli-
tikaların üretildiği bir toplum, kalkınma kriterlerine de sahip 
demektir. Kalkınmanın özü budur.

Eşitsizliklerin devam ettiği bir dünyada, ortalama değerlerin 
refah düzeyini göstermekte kullanılmasının aldatıcı olduğu-
nu bilmemiz gerekir. Yaratılan değerlerin bölüşümünde hak-
kaniyete dayalı mekanizmalar kurulmalı, kalkınma insanca 
olmalıdır. Yani üretilen değerlerin toplam miktarı kadar bu-
nun toplumda ne kadar adil bir şekilde bölüşülmüş olduğu 
da kalkınmanın bir göstergesidir. 

Üretimin, dağıtımın ve tüketimin en verimli şekilde ger-
çekleşmesi için bilim merkezlerinin, girişimcilerin ve kamu 
yönetimlerinin iş birliği içinde ve eş uyumla çalışmaları ge-



Maniḟesto
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rekmektedir. Daha nitelikli ve ucuz mal ve hizmetlerin üre-
tilmesinde rekabetin rolü açıktır ancak sosyal faydanın da 
bir unsur olarak dikkate alındığı, kamunun düzenleme ve 
denetleme görevlerinin disiplin ve ciddiyetle yerine getirildiği, 
bütüncül bakışa sahip sistemlerin kurulması da zorunluluk-
tur.

Maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması gibi 
nedenlerle çocuk işçi çalıştırılmasına, başta kadınlar olmak 
üzere işgücünün istismarına, üretim adı altında çevreye dö-
nüşü olmayan zararlar verilmesine karşı çıkmalıyız. İşgücü-
nün örgütlenmesi ve etkili bir aktör olarak sosyal yapıda yer 
alması için gereken düzenlemeler en etkili şekilde yapılma-
lıdır.

Sürdürülebilir kalkınma, yerküreyi koruyarak, tam demok-
ratik bir sosyal ve siyasi sistem içinde gerçekleştirilebilir.  
Bunun koşulu da barışa ve adalete sahip çıkmak, bilimin ve 
sanatın desteğini kazanmak, geleceğe karşı sorumlulukları 
yerine getirilmekle ama en önemlisi de toplumsal dayanışma 
ile mümkündür.

Kalkınmanın sağlanabilmesi için komşu ülkelerle, içinde bu-
lunulan büyük coğrafyadaki ülkelerle ve nihai olarak dün-
yadaki tüm ülkelerle ortak çıkarlar etrafında buluşmak bir 
zorunluluktur. Bu nedenle kalkınma yaklaşımımızdaki de-
ğerler manzumesinin, başta Birleşmiş Milletler çatısı altında 
bulunan ülkeler olmak üzere, uluslararası kalkınma ajans-
ları tarafından da benimsenmesi için emek sarf etmeliyiz. 

• Dayanışma

Dayanışmayı, insanların kendilerine yönelik bir fayda bek-
lentisi olmaksızın birbirlerine yardım etmeleri, birbirlerine 
destek olmaları, zorlukları, acıları ve mutlulukları paylaş-
maları olarak tanımlıyor, dayanışmanın insan olmanın do-
ğasında var olan yüksek değerde bir davranış tarzı olduğuna 
inanıyorum. Dayanışma her iki taraf için de olumlu duygu-
ların gelişmesine katkıda bulunan ve insanın yücelmesine 
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yol açan bir süreçtir. Bireyler ve toplum kesimleri arasında 
psikolojik, sosyal, ekonomik, siyasi, dini, mesleki, sınıfsal ve 
diğer dayanışmaların önünü açacak kamusal düzenlemeler 
yapılması, dayanışmanın toplumsal dokunun sağlamlığını 
artırmada önemli bir unsur olarak desteklenmesi gerekir.

Rekabetçi eğitimin bir sonucu olarak, bireyin tüketici özelliği-
nin geliştirilmesine dayalı değer yargıları her geçen gün insan 
malzememizin mayası haline gelmektedir. Ekonomik gücün, 
bireylerin kendilerini var edişlerinin tek yolu olarak sunul-
duğu kalkınma modellerinin sonucunda gittikçe yalnızlaşan 
ve kendine yabancılaşan insanın kurtuluşu kozasından çık-
mak ve kaderinin öteki insanlarla ve doğayla bağlı olduğunu 
görmekten geçer. Başkalarına değer, önem ve destek vermek; 
aynı zamanda başkaları tarafından değerli ve önemli görül-
mek kişinin ruhuna merhem olacak yegane ilaçtır.

Dayanışma, toplumsal sorunların çözümünde hasta ile sağ-
lıklı, varsıl ile yoksul, genç ile yaşlı, kadın ile erkek, güçlü 
ile güçsüz, çoğunluk ile azınlık ve benzeri kutuplaşmaları 
aşmak için de başvurulması gereken bir ilkedir. Dayanışma-
nın temel bir strateji olarak benimsenmesi için birey, aile, 
topluluk ve toplum düzeyinde yapılması gerekenler olduğu 
gibi, uluslararası dayanışmanın sağlanabilmesi için de yapıl-
ması gerekenler vardır. Dayanışma kültürünün yerleşmesi 
için eğitim sistemi başta olmak üzere, kamusal alanın çeşit-
li alanlarında adımlar atmamız, uluslararası alanda liderlik 
yapmamız gerekir.

Dayanışmayı, toplumsal yanlışlıkların doğurduğu olumsuz 
sonuçların ortadan kaldırmasına yönelik bir ‘inayet’ sistemi 
olarak görmüyorum ve buna karşı çıkıyorum. Dayanışmayı, 
kamu yönetimlerinin sorumluluğundaki hizmet alanlarının 
bireylerin iyilikseverliğine terk edilmesi olarak da görmüyo-
rum. Böyle bir kültürel altyapının gelişmesini insan onuruna 
ve erdemliliğe aykırı buluyorum. Dayanışma, tüm taraflarıyla 
bireylerin ve toplum kesimlerinin birlikte gerçekleştirdikleri, 
eşitler arasında bir ilişki biçimi olarak konumlandırılmalı ve 
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geliştirilmelidir. Erdemli Yurttaş Hareketi’nin 10 Temel Stra-
tejisi’nden biri olan dayanışma, diğer 9 stratejinin başarıyla 
uygulaması için gereken önemli bir katalizördür.

• Gelecek 

Gelecek olgusunu, geleceğin içinde insanı, gelişimi, yerküre-
yi, adaleti, barışı, demokrasiyi, sanatı ve bilimi hep birlikte 
barındırdığının farkında ve bir bütün olarak ele almalıyız. 
Gelecek ancak bugünden planlanarak sağlıklı bir şekilde 
inşa edilebilir. Gelecek, geçmişi reddederek değil, geçmişle 
bağ kurarak fakat aynı zamanda gelişmeyi ve değişmeyi ilke 
edinerek planlanmalıdır.

Gelecek için ‘hemen şimdi’ çalışmaya başlamak gerekir. 
Geleceği bugünden ve geçmişten her anlamda ‘daha iyi’ bir 
zaman olarak kurgulamak ve gerçekleştirmek zorundayız. 
Geleceğin bugünden farklı olacağını bilerek ve bunu kabul 
ederek, hayal edilen gelecek için adım adım ve uzun bir süre 
çalışmak gerektiğini bilmeliyiz. Geleceği planlamak bir lüks, 
gönüllülük işi veya hayalperestlik değil tam aksine görev ve 
sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda, bugünün de bir zaman-
lar ‘gelecek’ olduğunu hatırlayarak, şu anda şikâyet edilen, 
sıkıntı çekilen meselelerin geçmişin ‘gelecek’ planı eksikliğin-
den kaynaklandığını bilerek demokratik bir düşünce ortamı 
yaratmalıyız. Bunun için de muhakkak ki aynaya bakma ve 
hatalarımızla yüzleşme, dersler çıkartma ve bu derslerin ge-
reğini yapma cesaretine sahip olmak zorundayız. 

İnanç ve tercihlerimizin baskılanmadığı; yaşam ve çalışma 
koşullarının bireysel bütünlüğümüzü koruyacak ve kendi-
mizi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak şekilde olduğu; 
yasal ve insani haklarımızın korunduğu; özgür, bilimsel ve 
eleştirel bir eğitim alabildiğimiz; içine doğduğumuz ailenin, 
ekonomik ve coğrafi şartların, toplumsal yapının, alacağımız 
eğitimin önünde engel oluşturmadığı; böylesi durumlarda 
devletin bu engelleri aşmada bize destek vereceğine güven 
duyabileceğimiz bir gelecek kurmalıyız.
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İnsan, varlığını devam ettirme güdüsünün bir gereği ola-
rak bilgiyi sonraki kuşaklara aktarır. Buna rağmen bugün 
dünden farklıdır. Anlamamız gereken şey geleceğin de bu-
günden ve geçmişten farklı olacağıdır. Bu diyalektik gerçek-
liğin farkında olarak gelecek nesillere; küresel, geleneksel ve 
kültürel mirasımızı aktarmanın kalıcı yöntemlerini bulmak 
durumundayız. Bu kapsamda hali hazırda sahip olduğumuz 
olumlu değerleri kaybetmemeye çalışarak geleceğe aktarma-
yı ve değişmekte olan insani değerlere sahip çıkmayı hedef-
lemeli, gelecekte farklılaşacak insani beceri ve ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak buna uygun politikalar geliştirmeliyiz.

Yer kürenin kaynaklarının doğru kullanımıyla, insanın ve 
diğer bütün canlıların yegâne yaşam alanının, geleceğin in-
şasında ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak, son-
raki nesillerin varlığını ve devamlılığını sağlayacak şekilde 
hareket etmemiz gerekir. Yakın gelecekte de salgın hastalık-
lar, doğal afetler, felaketlerle karşılaşacağımızı unutmamalı; 
bunların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için önlemler 
almalıyız. 

Geleceğin ‘umut’lu olmasını istiyorsak bunun için ‘çaba’ gös-
termemiz gerekir. Tasavvur ettiğimiz geleceği belirli bir kişi 
veya kitlenin dayatmasıyla değil, ancak ve ancak ortak bir 
planlamayla gerçekleştirebiliriz.

Yukarıda açıkladığımız 10 Temel Strateji; halkımız, insanlık, 
ülkemiz ve dünya için yapılması gerekenlerin çerçevesini çiz-
mektedir. Bizler bir yandan kendi içsel tekamülümüz olan 
Erdem İlkeleri doğrultusunda ilerlerken bir yandan da hal-
kımız, insanlık, ülkemiz ve dünya için 10 Temel Strateji’yi 
uygulayarak insanca gelişmemizi sağlamalıyız.

Aşağıdaki grafikte X ekseni insani gelişimimizi yani Erdem 
İlkeleri doğrultusundaki tekamülümüzü, Y ekseni ise 10 Te-
mel Strateji’yi yani insanca gelişimimizi göstermektedir.



Maniḟesto
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X

Y

Erdem İlkeleri
İnsani Gelişimi

10 Temel Strateji
İnsanca Gelişim

Grafik 3: İnsani ve İnsanca Gelişim

Grafikte de görüldüğü gibi ilk yükselişin insanlığımızda ol-
ması gerekir. Daha sonra her iki eksende de gelişerek ilerle-
yebiliriz.

6.3. Ateş Böcekleri
Erdemli Yurttaş Hareketi’nin ülkemizde ve dünyada yayıl-
ması için çalışmalara ilk adımla başlanması gerekiyordu. Bu 
amaçla her biri 2 saat süren 10 seminer planladım. Bu se-
minerler yüz yüze yapılabildiği gibi çevrimiçi olarak da yapı-
labiliyor. 

Doğada sayısız ateş böceği yumurtası bulunur. Bunların bir 
kısmı başka canlılara yem olur, bir kısmı yağmur, rüzgar gibi 
doğa koşullarıyla yok olur ve bir kısmından da larvalar çı-
kar. “Ben yarın bugünkünden çok az dahi olsa daha erdemli 
olmak istiyorum,” diyen bireylerin yumurtadan çıkan larva-
lar olduğunu kabul ediyorum. Bireyin bu cümlesi bir irade 
beyanı olup, kendisinden başlayacak değişimi kabulünü ve 
bu değişimi istediğini ortaya koymaktadır. Yumurta, içinden 
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gelen bir enerjiyle çatlamıştır. İşte Ateş Böceği Seminerleri 
yumurtasını çatlatmış larvalar içindir. 10 seminer boyunca 
katılımcılara ders anlatılmaz. Onların temel metinleri oku-
maları, her konuya özel hazırlanmış videoları izleyerek semi-
nere gelmesi istenir. Seminerlerde ele alınan konu, katılım-
cıların özgür tartışmalarıyla boyutlanır. Seminerdeki kaynak 
kişiler ile katılımcılar karşılıklı olarak etkileşimde bulunur, 
birlikte ‘öğreşirler’. Seminerler sonunda katılımcı artık bir 
Ateş Böceği olmuştur. Ondan beklenen, etrafını aydınlatma-
sı, başka yumurtaların Ateş Böceği olmasına, insani ve in-
sanca gelişmeye katkıda bulunmasıdır. Toplumsal bir deği-
şim, dönüşüm, gelişim ancak bireylerin değişimi, dönüşümü 
ve gelişimiyle mümkündür. 

Ben, cumhurbaşkanı seçilmem halinde, toplumumuzun de-
ğişim, dönüşüm ve gelişimini hızlandıracak politikalar uy-
gulayacağım. Seçilmemem halinde de yaşamım boyunca bu 
ideal için çaba sarf edecek, benden sonra gelecek nesillerin 
bu düşünceleri benimseyip geliştirecekleri ve geleceğe taşı-
yacakları bir sivil toplum hareketi oluşturmaya devam ede-
ceğim. 
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7. SONUÇ 

Partisiz olarak cumhurbaşkanlığına aday olmam kişisel bir 
kariyer amacı gütmemektedir. Yaşamını halkının ve insanlı-
ğın iyiliğine adamış birisi olarak, inançlarım doğrultusunda 
ve benzerinin dünyaya gelmeyeceğini bildiğim Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik sorum-
luluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. 

Takdir halkımındır. 
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EK 1. ÖZGEÇMİŞİM
 

B. Serdar Savaş

CurriculumVitae

Serdar Savaş, kamu politikaları, uluslararası ilişkiler, kal-
kınma stratejileri, kadın ve çocuk çalışmaları, nüfus politi-
kaları, sağlık politikaları alanlarında ulusal ve uluslararası 
etkili görevlerde bulunmuş, farklılık yaratan ve kalıcı reform-
lar yapmış, yenilikler getirmiş, ilerlemeler sağlamış bir bilim 
insanı ve kamu yöneticisidir. İnsana ve yerküreye dair her 
konu ilgi alanına girer. 

Doğum tarihi: 29.03.1960
Doğum yeri: Ankara
Nüfusta kayıtlı ol-
duğu yer:

Ceyhan / Adana

Eğitim: •	 Remzi Oğuz Arık İlkokulu (1966-1971) – 
Ceyhan 

•	 Tepebağ Ortaokulu (1971-1974) – Adana
•	 Kabataş Erkek Lisesi (1974-1977) – İs-

tanbul 
•	 İstanbul Tıp Fakültesi (1977-1983) – İs-

tanbul 
•	 İstanbul Hukuk Fakültesi (1984-1988) – 

İstanbul 
•	 London School of Economics and Politi-

cal Science (1990-1991) – Londra 
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•	 London School of Hygiene and Tropical-
Medicine (1991-1993) – Londra 

Çalışma hayatı: •	 Şehitlik Sağlık Ocağı Hekimi (1983-1985) 
– Diyarbakır  

•	 Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimi (1986-
1987) – Adana 

•	 İl Sağlık Müdürü (1987-1988) – Adana 
•	 Sağlık Bakanlığı Müşaviri – Milli Sağlık 

Politikası Komisyonu Başkanı (1988-
1989) – Ankara 

•	 Sağlık Projesi Genel Koordinatörü (1990-
1993) – Ankara 

•	 Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
(1991-1993) – Ankara 

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi, Sağ-
lık Politikaları ve Sistemleri Program Yö-
neticisi (1993-1997) – Kopenhag 

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi, Prog-
ram Yönetim Direktörü (1998-2000) – 
Kopenhag 

•	 Birleşik Sağlık Sistemleri, Kurucu Baş-
kan (2001-2010) – İstanbul 

•	 GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim 
Araştırma Enstitüsü, Kurucu Direktör 
(2004-2009) – Ankara  

•	 Co-Director, European Center forPubli-
cHealthGenomics, Maastricht University 
(2010-2015) - Maastricht, Hollanda  

•	 Gentest Enstitüsü Toplum Sağlığı Ge-
nombilim ve Kişiye Özel Koruyucu Tıp, 
Kurucu Direktör (2016 - ) – İstanbul 

•	 Serbest Hekim (2016 - ) – İstanbul 

Bazı önemli proje-
leri:

•	 Sağlık Ocaklarında Etkililik ve Verimlili-
ğin Artırılması (1983-1988) 
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•	 Adana Sağlık Projesi (ASAP) (1987-1988)
•	 Milli Sağlık Politikası (1989)
•	 Bulgaristan’dan sınır dışı edilen Türk kö-

kenli Bulgaristan vatandaşlarının sağlık 
ve insani sorunlarının uluslararası plat-
formlara taşınması (1989)

•	 Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü (1990)
•	 Sağlık Reformu Sistemi (1991)
•	 Yeşil Kart Sisteminin ve Kanunun Hazır-

lanması (1992)
•	 Ulusal Sağlık Kongreleri (1992/1993)
•	 Ulusal Sağlık Politikası (1992-1993)
•	 Türkiye sağlık reformları yasa tasarısı 

taslaklarının hazırlanması (1992-1993)
•	 Bölgesel Sağlık İşbirliği Konferansı (1993) 
•	 Kırgızistan Sağlık Reformu / Manas Pro-

jesi (1994-1996)
•	 Ljubljana Avrupa Sağlık Reformları Şartı 

(1996)
•	 CARNET Orta Asya Sağlık Reformları 

Networkü (1996-2000)
•	 Dünya Sağlık Örgütü – TİKA işbirliği ile 

Orta Asya Cumhuriyetleri Ankara Proje 
Ofisi’nin kurulması (1997)

•	 İngiltere Sağlıkta Hizmet Alımı ve Kont-
ratlar Çalışması (1995-1998)

•	 Almanya Sağlık Sektörü Sözleşmeleri 
(1995-1998)

•	 Türkmenistan Sağlık Reformu / LUK-
MAN Projesi (1996-1998)

•	 Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi’nin 
kuruluşu (1997-1999)

•	 Portekiz bölge sağlık idarelerinin kurul-
ması (1997)
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•	 21. Yüzyıl İçin Avrupa’da Herkese Sağlık 
Politikası (1999-2000)

•	 Vehbi Koç Vakfı sağlık stratejilerinin ge-
liştirilmesi (2000)

•	 VKV Amerikan Hastanesi reorganizasyon 
projesi (2001)

•	 Dünya Bankası Türkiye Sağlık Reformu 
Strateji Çalışması (2001)

•	 Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümet 
Programı Sağlıkta İlk 100 Gün Çalışması 
(2002)

•	 Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti 
Sağlık Bakanlığı (Prof. Dr. Recep Akdağ) 
Sağlıkta Dönüşüm Programı (2002)

•	 Üreme Sağlığı Yöneticileri İçin Eğitim 
Programı ve Materyali geliştirilmesi 
(2004)

•	 Türkiye Üreme Sağlığı Politikası (2005)
•	 Avrupa Birliği Projesi: Epilepsi Hastaları 

Arasında İlaca Dirençli Vakaların Farma-
kogenetik Özellikleri (2006-2008)

•	 Nutrigenetik özellikleri dikkate alarak 
kronik kompleks hastalıklarla mücadele 
etmek amaçlı beslenme modellerinin ge-
liştirilmesi (2003-2009)

•	 Gentest entegre hizmet modelinin kronik 
ve kompleks hastalıkların korunmasında 
kullanılması (2004-2008)

•	 Genetik özelliklerin atletik performansla 
ilişkisi (2016-2018)

•	 Kariyer planlaması ve okul başarısının 
artırılmasında nörolojik – psikolojik – ge-
netik özelliklerin analizi ve değerlendiril-
mesi (2016-2018)
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Görev aldığı bazı 
komisyon, komite 
ve kurullar

•	 Devlet Planlama Teşkilatı 6. ve 7. Kalkın-
ma Planları Sağlık Komisyonu üyelikleri 
(1987-1993)

•	 Milli Sağlık Politikası Komisyonu başkanı 
(1989)

•	 Milli Beslenme Politikası Çalışma Grubu 
üyesi (1992)

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ko-
mitesi, Türk heyeti üyeliği ve başkanlığı 
(1989,1990,1991,1992,1993)

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık 
Asamblesi, Türk heyeti üyeliği ve baş-
kanlığı (1990,1991,1992,1993)

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Daimi Ko-
mitesi üyeliği (1992,1993)

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Daimi Ko-
mitesi Başkan Yardımcılığı (1993)

•	 Dünya Sağlık Örgütü, EuropeanObser-
vatory Yönetim Kurulu Başkanı (1998-
2000)

•	 Dünya Sağlık Örgütü, Reform Programı 
Direktörler Kurulu üyesi (1998-1999)

•	 Avrupa 21. Yüzyıl Herkese Sağlık Politi-
kası Komisyonu Başkanı (1998-2000)

•	 Türkiye Nutrigenetik Bilimsel Danışma 
Kurulu üyesi (2004-2005)

•	 Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genombi-
lim Networkü üyesi (2009-2014)

•	 Dünya Sağlık Örgütü ‘Health 2020’ Poli-
tika Geliştirme Kurulu üyesi (2010-2011)

•	 Marie Curie Seçkin Araştırmacı Fonu, Av-
rupa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmet-
lerinde Gentest Uygulaması Araştırması 
Yönlendirme Komitesi üyesi (2010-2015)
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•	 OECD Genetik Belirteçler, Etik, Hukuki, 
Sosyal Konular Çalışma Komitesi Başka-
nı (2012-2013)

•	 Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Bi-
lim Kurulu üyesi (2018-2019)

•	 Türkiye Kronik Hastalıklar ve Halk Sağ-
lığı Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi (2018-
2019)

Bazı yayınları: •	 Kitap: Contracting in HealthCare (1998)
•	 Kitap: Becoming a Lion – HealthCareRe-

forms in Kyrgyzstan (2000)
•	 Kitap: Health Care Reforms in Transition 

– Turkey (2002) 
•	 Kitap: Genlerin Işığında Kişiye Özel Tıp 

(2015)
•	 Uluslararası yayınlanmış çok sayıda ma-

kale, rapor ve dokümanlar

Bazı ödülleri: •	 Takdirname (1984) – Üstün başarı: Şehit-
lik Sağlık Ocağı Hekimi 

•	 Takdirname (1985) – Üstün başarı: 32. 
Piyade Alayı Sıhhiye Takım Komutanı 

•	 Takdirname (1987) – Üstün başarı: Su-
cuzade Sağlık Ocağı Hekimi 

•	 Takdirname (1993) – Üstün başarı: Müs-
teşar Yardımcısı Bölgesel Sağlık İşbirliği 
Konferansı

•	 Takdirname (1996) – Bosna-Hersek Sa-
vaş Sonrası Programı 

•	 Madalya (1997) – Kırgızistan Manas Üs-
tün Hizmet Madalyası 

•	 Şeref Notu (1998) – Askar Akayev Kırgı-
zistan Cumhurbaşkanı 

•	 Fahri Profesörlük (1999) – Kazakistan 
Halk Sağlığı Üniversitesi 
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•	 İnovasyon Başarı Öyküsü: Gentest  
(2007) – TÜBİTAK 

•	 Best Practice in Europe: Gentest (2008) 
– Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genom-
bilim Programı

Bazı üyelikleri: •	 Adana Türk Ocağı 
•	 Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Kuru-

cu Mütevellisi
•	 Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yöne-

tim Kurulu Başkan Yardımcısı
•	 Nutrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği 

Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
•	 Kabataşlılar Derneği 
•	 Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği 
•	 Beşiktaş Jimnastik Kulübü 
•	 Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği Kuru-

cusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
•	 Tüm Futuristler Derneği 
•	 International PublicHealthGenomics Edi-

törler Kurulu üyesi 
•	 Applied and TranslationalGenomics Edi-

törler Kurulu üyesi
•	 London School of Economics Health Edi-

törler Kurulu üyesi

•	 Demokratik Sol Parti (2004 – 2011)

Yabancı diller: •	 İngilizce
•	 Almanca

Sosyal ilgi alanları: •	 Tarih, dünya coğrafyası, edebiyat, kal-
kınma politikaları, teoloji, felsefe, sine-
ma, müzik, resim, illüzyonizm, psikoloji, 
insana ve yerküreye dair her şey. 
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