
Genç kuşaklara az irade tanıdık, bilinç konusunda eğitimde aksaklıklar yarattık, bellek sürekliliğini 
sınırlarda tuttuk ve şu anda gençliğimiz bu topraklarda bizim duyduğumuz heyecanı duymuyor. 

Kuşaklar arasındaki kesintinin belirtilerini görüyorum. Ötekileştirme görüyorum, birbirini sevmeyen 
insanlar görüyorum. Toplumda bu görülmeye başladığı anda sorunlar büyümüş demektir. Uluslararası 
ortamlarda niteliğini, gücünü ve erkini yitirmiş demektir. O bakımdan Çanakkale’de konuşurken çok 
dikkatli konuşmak gerekiyor. Bir ulusun ulus olma niteliğini çok zor koşullarda ve herkesin kendi 
canını verdiği bir toprakta olduğumuzun bilincinde olmamız lazım.  

Bu toprakların çok özel olduğunu, düşünce biçimimizin evrelerinin bu topraklarda oluştuğunu,  büyük 
düşünürlerin bu topraklarda olduğunu, geleceğin büyüklüklerinin bu topraklardan çıkacağını, 
felsefecilerin, yazarların, çizerlerin, aklınıza kim geliyorsa, uygarlık tarihinin bu topraklarda erken 
yazıldığını göreceksiniz. Bütün çocuklar bunu bilmelidirler. Bütün çocuklar gidenlerin boş gitmediğini 
bilmek zorundadırlar.  

Dik durmak demek bilgi demektir; dik durmak demek eğitilmiş insan demektir; dik durmak demek 
yaşlıya saygı, gence sevgi dolu olmak demektir. Ancak bu değerlerini koruyabilen bir toplum saygın 
bir toplum olur. Bazı tarihsel dönemler geçmişi yeniden irdeleyerek kendinle hesaplaşma anlamına 
gelir. Bu toprakları, gözleri üstümüzde olan dünya ülkelerine rağmen diri tutmalıyız.  

ÇEKÜL’ün 25. yılını, Tarihi Kentler Birliğinin 15. yılını ve bu işe başladığımız Safranbolu’nun 40. yılını 
kutluyoruz. Bunlar eşik noktaları. Her yeni eşik noktasında öncekiyle hesaplaşarak ilerledik. Kültür 
öncelikli bir toplum olabilmek için hep yeni hedefler belirledik. Ve hedef koyarken hangi uygarlığın 
parçası olduğumuzu hep hatırladık. Ancak o zaman küçük çıkarlar için birbirimize düşmenin hiçbir 
anlamı olmadığını görürsünüz. Çünkü küçük çıkarları öne çıkaran toplumlar bu topraklarda hiçbir 
zaman dik duramamışlardır.  

Bu toplantının ev sahibi başta olmak üzere iyi şeyler üreten insanlar bir aradayız. Hangi partiden 
olursa olsun, bu kapıdan içeri girince siyasi kimliklerini dışarıda bırakan insanlar olarak buradayız. O 
nedenle tarihçiler, “birleştirici ve yarınları düşünen kimlikleri bir araya getiren” bu “birlik”in gücünü 
doğru yazmalıdır. Hepinizin buradaki varlığını çok kutsal buluyorum. 

Kültür öncelikli politikalar üretmek asla ertelenemez. Çünkü tarihi kimliğin yerleşmesi, insanların 
hemşerilik duygusun, sahiplik duygusunun diri durması buna bağlıdır. Kentlerinizin sahipliğini bir 
başkasına bırakmayın. Kentlerinizle ilgili kararları siz verin. Sizin yerel değerlerini bilmeyen, tepeden 
inme verilmiş kararlarla yanlışlar yapmayın. Sonra bu yanlışları düzeltmek için yıllar harcamayın. 
Türkiye’nin geleceği kültür önceliklidir. Türkiye’nin geleceği sıkıntı günleri barış içinde, çözüme 
odaklanarak geçirmektir.  Bu inancımı hayatımın bir gününde dahi yitirmedim. Hepinizi kutlamak 
istiyorum; bu koşullarda Türkiye’nin dört bir yanından geldiğiniz için. 50 yıl önce ilk adımları attığımda 
yanımdaki kürsü hocalarımız bile, “bu iş nasıl olur” demişti. “Hemşeri ile olur, halk ile olur” demiştim. 
Sizlerin sahiplik duygunuzla ve kentlerinize duyduğunuz sevgi ve özveriyle bugünlere geldik.  
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