TİKAD ve BEŞİKTAŞ spor klubu ile beraber sporda
yapılan şiddete karşı basın toplantısı

Saygıdeğer Başkan, Beşiktaş Camiasının Değerli üyeleri ve kıymetli basın mensupları;
Toplum olarak her geçen gün iletişimsizlik çukuruna doğru ilerlemekteyiz. Geçtiğimiz günlerde başta
Beşiktaş camiasını olmak üzere, tüm Türkiye'yi üzen olaylar yaşanmıştır. Yaşanan olumsuz olayların
sadece Beşiktaş camiasına maledilmesi ve çözüme yanlış yöntemlerle ulaşılmaya çalışılması son
derece yanlıştır. Bu olayların bir daha yaşanmaması için toplumun her kesiminin katılımıyla bir bilinç
oluşturulması zorunludur. Bu düşünceler ışığında bugün itibariyle; toplumsal şiddet olaylarının artmasıyla
birlikte bozulan iç huzurumuzu yeniden tesis etmek, bunu yaparken sporun birleştirici ve yönlendirici
rölünden yararlanarak tüm Türkiye'yi sorunların kaynağı olan "iletişimsizliğe" son vermeye davet etmek
için bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.
Yaşanan son olaylardan sonra toplumsal bir hareketin başlatılması zorunlu hale gelmiştir. Birbirini
anlama zahmetine katlanmayan bireyler çatışma yoluna gitmekte ve bu durum tüm toplumun huzurunu
kaçıran olayalara neden olmaktadır. Bu yüzden herkesi birbirimizi daha iyi anlamaya ve sorunların
çözümünü iletişimde aramaya davet ediyoruz. Ulu Önder 1926'daki bir söylevinde şöyle demektedir:
"Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez. Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî
birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır."
Yazan-düşünen beyinler olarak, problemlerin tespiti ve teşhisini doğru yapıyoruz fakat tedavi için gerekli
olan bir ameliyathaneyi hazırlamadan tedaviye kalkışıyoruz. Tüm bunlar hastalığı tedavi etmek yerine
kangrene dönüşmesine sebep olmaktadır. İletişimsizlik toplumsal hayatta sorunların temelini
oluşturmaktadır. Birbirleriyle doğru ve yeterli düzeyde iletişim kurabilen topluluklar çağı yakalamakta,
bunun gerisinde kalan toplumlar ise huzursuzluk ve hoşgörüsüzlük çukuruna yuvarlanmaktadırlar. Bizler
toplum olarak her geçen yıl iletişimsizlikten kaynaklanan huzur bozucu olaylarla kuşatılmış bulunuyoruz.
Futbol stadyumlarında son günlerde meydana gelen olaylar gelinen noktanın acı bir tablosunu
çizmektedir. Bu noktada gerek emniyet teşkilatımıza, gerekse de özel güvenlik birimlerine büyük
görevler düşmektedir. Özellikle kulüblerimizin himayelerinde olan özel güvenlik ekiblerinin son derece
eğitimli ve işinin ehli insanlardan oluşması büyük önem taşımaktadır.
"İletişimsizliğe Son" başlıklı kampanyamız yıl boyunca sadece sporla sınırlı kalmayacak şekilde devam
edecektir. Toplumsal iletişimsizliğin sadece sporda değil, sosyal hayatın her alanından minimuma
indirilmesini amaçlayan etkinlikler düzenlenecektir. Bu çerçevede başta valilikler olmak üzere, yerel
belediyeler ve emniyet teşkilatıyla işbirliği yapılacaktır. Kampanya kapsamının tüm Türkiye'ye yayılması
için medya ile ortak geliştirilecek kampanyalar hazırlanacaktır. Bir yılın sonunda gelinen nokta rakamlarla
tespit edilecek ve bir sonraki yıl için yapılması gerekenler planlanacaktır.
İletişimsizlik sorunu çözüldüğünde toplumsal huzurumuzu baltalayan durumlarla karşılaşılmayacaktır.
Türkiye Son yarımyüzyılda iletişimsizlik probleminden çok fazla zarar görmüştür. Önümüzdeki bir
yarımyüzyılı daha bu sorunla yaşayamayız. Çocuklarımızın geleceği ve daha medeni bir Türkiye için
"İletişimsizliğe Son!" diyoruz. Herkesi daha anlayışlı, hoşgörülü ve sorunların çözümünü iletişimde
aramaya davet ediyoruz!

