
Biz de?i?iyoruz, liderlerimiz de de?i?ecek - DÖRDÜNCÜ KUVVET MEDYA - Özgür Gazeteciler Platformu
Salı, 31 Aralık 2013 10:32

<p><img src="images/stories/image/birsen_altiner_300.jpg" width="200" style="margin-top: 2px;
margin-right: 8px; margin-bottom: 2px; float: left;" /></p>  <p>B?RSEN ALTINER</p> 
<p>Hayat?m?zda olmayan ama her zaman dilimizde olan evrensel de?erler yeniden
ke?fediliyor.</p>      <p>Daha do?rusu ke?fetmek zorunda kal?yoruz. �nk� pek �k problemin
�z�m� i�n bu de?erlerin ya?anmas? ve diriltilmesi zorunlu hale geldi.</p>  <p> </p> 
<p>Fark?ndal???m?z? artt?rmaya mecbur kald?k. Samimiyet, g�ven, sevgi, ?efkat,  c�ertlik,
dayan??ma, ho?g��, bar??, affedicilik, d�r�stl�k,  do?ruluk, �veri gibi de?erler � saflara
ge�i. </p>  <p>De?i?meye mecbur kald?k� Ba?ka ?ans?m?z kalmad?. Hayatta kalmak i�n
sevmeyi, g�lmeyi, ho? g�meyi �renmek zorunda kald?k.</p>  <p>?nsan? insan yapan
de?erleri yeniden ke?fediyoruz. </p>  <p>?nsani de?erlerdeki �z�lme, �r�me bizi buna
mecbur b?rakt?. Sistemdeki rastgelelik ve d�zensizlik hayat?m?z? doldurdu, �k?? noktas?
b?rakmad? bize. </p>  <p>Biz de?i?iyoruz, bize yol g�teren, �c�l�k eden liderlerimiz de
de?i?ecek. ?yi ve erdemli olmay? hedefleyecekler, pozitif de?erleri temsil etmeyi
hedefleyecekler. </p>  <p>Al�kg��ll�, d�r�st, erdemli, evrensel de?erleri temsil eden ve
ya?ayan, insani de?erlere sahip �kan, kurumsal de?erleri ye?erten liderlere ihtiyac?m?z
var.</p>  <p>Onlar da de?i?ecek. Ya de?i?ecekler ya gidecekler. Hi�?anslar? yok� Direnmeye
direnmek, s?rat k�r�s�nden d�?mek demek. D�?mek istemiyorlarsa de?i?ecekler. </p> 
<p>�nk� d�nya de?i?iyor. </p>  <p>Paraya dayanan, maddiyat? �e �karan ili?kiler mutluluk
getirmedi. Tersine yolsuzluklar, skandallar, ahlaki �k�nt�ler getirdi. Kapitalist d�zen insanl??a
zarar verdi. </p>  <p> ?imdi topluma faydal?, insanl??a yararl?, idealist olma zaman?� Hizmet
eden, fayda �reten,  etik ilkelerle karar veren,  ba?kalar?n?n s?n?rlar?na sayg?l? olan
insanlara ihtiya�var. </p>  <p>Bunun i�n hizmetkar liderlere ihtiya�var ve onlar yoldalar,
geliyorlar. </p>  <p>Vee insanlar derinle?iyor, kendini a?ma arzusu, d�nyaya geli? amac?n?
bulma iste?i derinle?erek art?yor. Manevi bo?luklar, psikolojik problemler,  bunal?mlar,
yaln?zl?k, anlams?zl?k ve tabii ki vah?i kapitalizmin getirdi?i belirsizlik ve kaos ortam? insanlar?
de?i?tiriyor, d��?t�r�yor. Tevazu ve sevgi bir arada geliyor. Duruluk, i�enlik, derinlik geliyor,
?i?ik egolar s��yor. S�le de?il kalple ileti?ime ge�yor insanlar.</p>  <p>K?sa vadeli hareket
etme d�emi bitti. Art?k b�y�k resmi g�me zaman?. </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>
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