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>>> PANEL

ÇEVRE VE ÇEVRE F‹NANSMANININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Tarih
Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: 30-03-1996
: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›
Mustafa ÖZYÜREK
TÜRMOB Genel Baﬂkan›
Ali Talip ÖZDEM‹R
Devlet Bakan›

I. Oturum Baﬂkan›

: Dr. Melih BAﬁ

Konuﬂmac›lar

: Ayﬂe Akman
TÜKODER Genel Baﬂkan›
Veysi Sevi¤
Gazeteci Yazar

II. Oturum Baﬂkan›
Konuﬂmac›lar

Metin Erten
Yazar
: Çetin Karakaﬂ
: Nurettin ﬁEN
Küçükçekmece Belediye Baﬂkan›
Adil EMECAN
Zeytinburnu Belediye Baﬂkan›
Hurﬂit Arslan
Kad›köy Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›
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YAHYA ARIKAN

(B‹R‹NC‹ OTURUM)

Yahya Ar›kan
Say›n Bakan›m, say›n belediye baﬂkanlar›m, Say›n Genel Baﬂkan›m, bas›n›m›z›n de¤erli mensuplar›, de¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli konuklar; hepinizi sayg›yla
selaml›yorum.
Bir ço¤unuzun izledi¤i gibi odam›z mesleki sorunlarda oldu¤u kadar çeﬂitli
toplumsal sorunlarda da duyarl›l›¤›m›z› hem teorik, hem pratik boyutlarda göstermeye çal›ﬂmaktad›r. ‹ster muhasebecinin sosyal sorumluluk kavram›yla hayata bakal›m, ister denetimin bugünkü geldi¤i sosyal boyutuyla düﬂünelim, biraz önce sözünü etti¤imiz duyarl›l›k, zaten bizim için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ça¤daﬂ
mali yaklaﬂ›mda ﬂirketler yaln›zca hissedarlar›na de¤il ayn› zamanda ﬂirketle ilgili
tüm taraflara da sorumlulu¤u vard›r, çevre de yer almaktad›r. ‹ﬂte düzenledi¤imiz
panel, bu düﬂünsel bir pratik geliﬂme ba¤lam›nda ele al›nmal›d›r. Elbette ki muhasebeciler olarak çevre konusunun öncelikle finansman›yla ilgili boyuta duyarl›l›k göstermemiz do¤ald›r. Çevre temizlik vergisi olarak 24.07.1992 tarihinde 3914 say›l›
yasa ile uygulamaya girmiﬂ olan çevre finansman arac› bu konudaki kirleten öder ilkesinin yaﬂama geçirilmiﬂ bir biçimidir. Biz muhasebeciler hizmet verdi¤imiz mükelleflerin çevre temizlik vergileri toplanmas›nda belediyelere yard›mc› olmam›z›n gereklili¤i bilincindeyiz. Tabii ki mükelleflerden toplanan bu vergilerin yerinde ve en etkin biçimde harcanmas› gerekir. ‹ﬂte bu konulardaki teorik ve pratik sorunlar› konuﬂmak ve olas› çözümler üretmek amac›yla düzenledi¤imiz bu panelin yararl› geçece¤ini umuyoruz. Bu noktada panelin düzenlenmesinde maddi manevi katk›da bulunan SANPAﬁ Bilgisayar Anonim ﬁirketi de¤erli yöneticilerini, Micro Yaz›l›m Limitet
ﬁirketine, Eskort Compüter Elektronik Limitet ﬁirketine ve de¤erli zaman›n› ay›ran
de¤erli panelistlere de içten teﬂekkür ediyoruz.
Bir teﬂekkürü de bugün bizleri onurland›ran Say›n Devlet Bakan›m›z Ali Talip
Özdemir’e iletmek istiyorum. Bir teﬂekkürümüde titiz bir çal›ﬂmayla bu paneli düzenleyen Çevre Komisyonu’nun de¤erli üyelerine iletmek istiyorum. Panelin baﬂar›l›
geçmesi dile¤iyle sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür ederim.
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Mustafa Özyürek
Say›n Bakan›m, de¤erli arkadaﬂlar›m, bugün toplant›m›za Küçükçekmece Belediye Baﬂkan›m›z Say›n Nurettin ﬁen, Zeytinburnu Belediye Baﬂkan› Adil Memecan ve Bak›rköy Belediye Baﬂkan Vekili Ahmet Bahad›rl› ve Say›n Bakan›m›zla birlikte Bak›rköy Belediye Meclisi üyeleri, yöneticileri ve di¤er arkadaﬂlar›m›z da kat›lm›ﬂt›r, öncelikle onlara hoﬂ geldiniz diyorum ve de¤erli meslektaﬂlar›m› sayg›yla
sevgiyle selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu toplant›n›n yap›lm›ﬂ olmas›ndan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü, muhasebecilerin, mali müﬂavirlerin sadece hesap kitapla ve kendi
konular›yla ilgilendi¤ine dair bir genel kan› vard›r. Bu toplant› bu kan›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu gösteriyor, bizim meslektaﬂ›m›z ülke sorunlar›yla da, dünya sorunlar›yla da
çok yak›ndan ilgilidir ve bu arada çevresiyle, do¤as›yla, çevre sorunlar›yla da yak›ndan ilgilidir. Bu toplant›y› düzenlemiﬂ olan Çevre Komisyonu üyelerine gerçekten teﬂekkürlerimi sunuyorum. Böylesine bir toplant›ya öncülük etti¤i için de ‹stanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odam›z› kutluyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, dünyan›n her yerinde giderek çevre duyarl›l›¤› art›yor,
geliﬂiyor. ‹nsanlar belli dönemde güçlerini sadece do¤aya hakim olmakla ölçmüﬂlerdi. Do¤aya hakim olmak da giderek biraz do¤an›n tahribi sonucunu do¤urmuﬂtu.
Bu sanayileﬂmenin birlikte getirdi¤i bir tahribatt›. Bu tahribat aynen bugün de devam ediyor. Ama insanlar art›k do¤ay› koruman›n ve bu tempoda tahribat devam
ederse, yaﬂan›lacak bir dünya kalmayaca¤›n›n fark›na varm›ﬂlard›r. O nedenle de
her tarafta, özellikle uygar ülkelerde ﬂimdi müthiﬂ bir do¤a bilinci, çevre bilinci geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye bu konuda oldukça geç kalm›ﬂ, pek çok de¤erinin tahribine göz yummuﬂ bir ülkedir.
En güzel denizlerimiz, en güzel do¤am›z tarih olmuﬂtur, ya fabrikalar yap›lm›ﬂt›r, ya iskana aç›lm›ﬂt›r ve orman›yla, a¤ac›yla, do¤as›yla tahrip olmuﬂtur. ‹lk
defa ka¤›t fabrikas›, dünyan›n en güzel körfezlerinden biri olan Marmara Denizinde
ve ‹zmit Körfezinde kurulmuﬂtur. SEKA oraya herhalde geldi¤i zaman insanlar büyük mutluluk duymuﬂlard›r, bir fabrika aç›ld›¤›n›, insanlara iﬂ imkan› yarat›ld›¤›n›
düﬂünmüﬂlerdir. Ama, bir süre sonra bakt›k ki dünyan›n o en güzel denizi peﬂpeﬂe
gelen fabrikalarla tahrip olmuﬂ, art›k neredeyse su demeye, deniz demeye bin ﬂahit
ister bir hale gelmiﬂtir. Bunun gibi pek çok ve ‹stanbul’da oturanlara do¤a tahriba-
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t›n› anlatmaya gerek yok, dünyan›n en güzel do¤as›n› maalesef çok tahrip etmiﬂiz.
Bunca tahribattan sonra insanlar do¤ay› koruma, çevreyi koruma noktas›na geldiler.
Buradaki çok eksi¤imiz var, fakat baﬂlam›ﬂ olmas›n› büyük mutlulukla karﬂ›l›yorum. Bugün bu çevre konusunun öncülerinden biri de aram›zda, Say›n Ali Talip
Özdemir, biliyorsunuz ilk Çevre Bakan›m›zd›r ve Belediye Baﬂkanl›¤›nda ben Belediye
Meclis üyesi olarak birlikte çal›ﬂt›k, o zaman da çevreye ne kadar duyarl› oldu¤unu
çok yak›ndan biliyorum. Tabii baﬂbakanlar›n takdirine kar›ﬂmak benim haddim de¤ildir ama kendisini Çevre Bakan› yapm›ﬂ olsalard›, öyle inan›yorum ki çok daha yararl› olurdu ülke için. Ama kendisinin bu görevi de, içinde bulundu¤u görevi de en iyi
ﬂekilde de¤erlendirece¤ine inan›yorum. Bir di¤er nokta, insanlar sevgilerini, sem patilerini ve takdirlerini aç›kça söylemelidirler. Kendisiyle baﬂka partiden olmam›za
ra¤men, görev yaparken de baﬂka partideydik, ﬂimdi de baﬂka partideyiz, ama çok
paylaﬂt›¤›m›z noktalar oldu. Kendisinin uzlaﬂmac›, diyalo¤a aç›k, insana de¤er veren vas›flar›n› her zaman takdirle, ﬂükranla karﬂ›lad›m. Bu vas›flar›ndan kendisinin
de çok ﬂey kazand›¤›na eminim. Bütün insanlara söyledi¤iniz zaman bir takdirle, bir
sempatiyle anarlar Ali Talip Özdemir’i, bu önemli bir özelliktir. Ve inan›yorum ki toplumumuzda bu tip insanlara büyük arzu duyuyor. Art›k kavgay› de¤il uzlaﬂmay›,
kavgay› de¤il diyalo¤u ar›yor toplum. Say›n Bakan›m›z, bu aray›ﬂ›n simgesidir. Öyle
zannediyorum ki Bakanlar Kurulunda da, yeni Hükümette de bu noktada önemli bir
görev üstlenecektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bizim camiam›z çevre konusuna duyarl›d›r dedim. ‹lk defa 1950 öncesi Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu haz›rlan›rken,
hepinizin ad›n› duydu¤u, rahmetli Ali Anayürek, o gün kanunlar› haz›rlayan komisyona, arkadaﬂlar, ekolojik konular› da bu kanunlara dahil ederler demiﬂtir. Fakat, ekolojiyi ve çevreyi hiç duymam›ﬂ olan komisyonun di¤er üyeleri; üstad›m, b›rak›n böyle
alafranga iﬂleri, ne alakas› var demiﬂlerdir. Yani düﬂününüz, 1950 y›l›nda bir maliyeci, bir hesap uzman› üstad›m›z, rahmetli büyü¤ümüz ekolojinin, çevrenin önemini
görmüﬂ ve vergi kanunlar›na bunu koymak istemiﬂtir.
Maalesef bizim vergi kanunlar›m›zda hala bu konularda bir düzenleme yoktur.
Bugün burada panel s›ras›nda eminim tart›ﬂ›lacakt›r. Gerçekten art›k vergi kanunlar›m›z› çevre aç›s›ndan yeni baﬂtan düzenleme ihtiyac›yla karﬂ› karﬂ›yay›z ve dünyan›n her taraf›ndan çevre muhasebesi tekni¤i geliﬂmiﬂtir. Bizim de art›k bu konu-
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lara e¤ilmemiz ve meslek camias› olarak bunun öncülü¤ünü yapmam›z laz›m. Yani,
çevre muhasebesinin e¤itimine, yayg›nlaﬂmas›na öncülük etmeliyiz. Bu panel onun
bir baﬂlang›c›d›r. Vergi kanunlar›m›zda çevreyle ilgili düzenlemelerin yer almas›n›
mutlaka sa¤lamal›y›z. Bu toplant› bunun da bir öncüsüdür.
Geçti¤imiz aylarda Hollanda TÜRMOB’u diyece¤imiz, onlar›n meslek camias›n›n 100. kuruluﬂ y›ldönümüne kat›ld›k. 100. kuruluﬂ y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde bizim giderken kafam›zdaki daha çok iﬂte tek düzen hesap plan›, vergilendirme filan gibi konular›n tart›ﬂ›laca¤›n› zannediyorduk. Fakat sloganlar›, insan insan
içindir slogan› alt›nda, çevre konular›n›, insani sorunlar› uzun uzun tart›ﬂt›lar. Hollanda Kraliçesi de geldi, toplant›lar›na kat›ld›. Ne muhasebe konuﬂuldu, ne vergi konuﬂuldu, bütünüyle çevre konusu, insanc›l sorunlar konuﬂuldu. Yani, bütün dünya,
önce hepimiz görevimizi en iyi ﬂekilde yapaca¤›z, gereklerini yerine getirece¤iz. Ama
insani de¤erlere, insani konulara olabildi¤i kadar vakit ay›raca¤›z. Onun için ben bu
toplant›n›n yap›lm›ﬂ olmas›ndan büyük mutluluk duydum. Mesleki konular›m›zla ilgili
her zaman çal›ﬂmalar› yap›yoruz, konuﬂuyoruz, ama bu ﬂekilde çevre konusuna, insani bir soruna el atm›ﬂ olmam›zdan büyük mutluluk duyuyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu vesileyle hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum. Panelimizin yararl› olmas›n› diliyorum. Ve baﬂta Say›n Bakan›m›z olmak üzere, di¤er
konuklar›m›za, onur verdikleri ve s›k›ﬂ›k zaman›n› bize ay›rd›klar› için tekrar sayg›lar,
sevgiler sunuyorum, hepinize teﬂekkür ediyorum.

Ali Talip Özdemir
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n de¤erli temsilcileri ve
Birlik Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa Özyürek, Oda Baﬂkan›m›z, belediye baﬂkanlar›m›z,
de¤erli misafirler, k›ymetli konuklar, sevgili bas›n mensubu arkadaﬂlar›m; bu toplant›n›n benim eme¤im oldu¤unu ifade etmek istiyorum. Bunu söylerken, gerçekten çok
yo¤un bir mesai içerisinde Ankara’dan geliﬂimi kastetmek istemiyorum. Rahmetli
Özal’la birlikte 1987 y›l›ndan itibaren sivil toplum örgütlerinin çok ciddi bir ﬂekilde
art›k ülkemizde bir yap›lanma içerisinde olmas› gereklili¤ine inand›k. Bu yüzden
özellikle sizin gibi dünyada ve ülkemizde geliﬂmelere ›ﬂ›k tutan sivil toplum örgütlerinin bir dernek çerçevesi içerisinde de¤ilde bir oda bünyesinde bulunmas›n›n çok
büyük faydas› oldu¤una inanm›ﬂt›k. Bu vesile ile Plan Bütçe Komisyonu'nun eski
milletvekili olarak o dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak parlamentoda
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meslek gruplar›n›n odalar nezinde temsil edilmesi için kanun teklifini savunan arkadaﬂlardan bir tanesiyim. O yüzden bu toplant›da Oda Birli¤i içerisinde arkadaﬂlar›m›z›n bir araya gelmesinden katk›m oldu¤u için bu toplant›da eme¤im oldu¤unu ifade etmek istiyorum. O yüzden gerçekten çok teﬂekkür ediyorum Baﬂkan›m›za. Özellikle Say›n Özyürek bahsetti, Bak›rköy Belediyesi'nde Meclis Baﬂkan›'yd›, çok güzel
bir çal›ﬂma program› içerisinde iyi ﬂeyler ürettik o dönemde.
Bak›n›z, Türkiye çok s›k›nt›l› bir dönem geçiriyor. Bizde yasa gere¤i seçimler
beﬂ y›lda bir yap›l›r. Ama beﬂ y›l sonras›nda ertesi gün tekrar politika baﬂl›yor ve
beﬂ y›ll›k süre içerisinde tekrar sanki seçim dönemindeymiﬂ gibi insanlar birbirleriyle tart›ﬂ›yorlar. Mutlaka demokratik ortamda demokratik kitle örgütleri bu tart›ﬂmay› meﬂru bir zemin üzerinde yapacaklar. Ama sanki seçim arenas›ndaym›ﬂ gibi
birbirlerini itham eder derecede birbirlerine karﬂ› olumsuz bir tablo içerisinde bu
tart›ﬂmay› sürdürürlerse, ülkenin bu günkü s›k›nt›l› görüntüsünü açmam›z pek fazla
mümkün olmayacak. ﬁu anda bir konsensüs dönemine ihtiyac›m›z vard›r bizim. Bu
gerek Parlamentoda, gerek siyasi partiler içerisinde, gerekse sivil toplum örgütlerinde ve sizin de içinde bulundu¤unuz her türlü ortamda bir araya gelerek ülkenin
ana temel problemleri üzerinde bir mutabakata varmam›z gerekti¤ine inan›yorum.
Mutlaka insanlar›n kendi fikirleri vard›r, onlar› uygulamak, onlar› gündeme getirmek
için mücadele edeceksiniz. Ama bu geminin içerisinde hepimizin oldu¤unu, bu tart›ﬂmay›, bu platformu geniﬂletirken ülkenin menfaatlerine d›ﬂ politikas›nda özellikle
zarar vermemek üzere beraberli¤in geliﬂmesinde büyük fayda oldu¤una inan›yorum.
O yüzden Say›n Özyürek’e teﬂekkür ediyorum. Hakikaten bir sosyal demokrat olarak fevkalade hoﬂgörülü bir yaklaﬂ›m içerisinde bizim o çal›ﬂma program›m›za katk›da bulundular. Bugün de yine ayn› ortamda bu program›n geliﬂmesi için mücadele
eden iyi bir teknisyen oldu¤unu söylemek istiyorum.
Efendim, çevre bizim ülkemizde asl›nda di¤er idari mekanizmalarla birlikte geliﬂmeye baﬂlayan bilincinin yayg›n hale geldi¤i bir önemli konu. Hatta birçok konuyu
içerisine alan birinci konu demekte fayda var. Çünkü, çok k›sa süre içerisinde gündemde olan, ‹ngiltere’de, özellikle Londra’da baﬂlayan bir deli dana hikayesi bugün
bütün dünyay› çok yak›ndan ilgilendirdi, hatta ülkemizi bu noktada daha hassas bir
hale soktu. Kubbede hoﬂ seda nevinden, ilk Çevre Bakan› olmas› onurunu her zaman taﬂ›yorum ve gururunu her zaman taﬂ›yorum. Ne yapabildik? Belki ilk etapta
çok önemli ﬂeyler ortaya ç›kmad›. Ama ﬂunu aç›kça ifade etmek istiyorum: O dö-
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nem içerisinde tavr›m›z ve amac›m›z sadece ilk etapta çevre bilincinin yayg›n hale
gelmesiydi. San›yorum bu program geliﬂmeye devam ediyor. Öncelikle insanlar›n
çevre konusundaki bilinci yayg›n hale getirip özüm semesi gerekmektedir. Bu konuda Türkiye’de art›k terennüm edilmeye baﬂland› ve ﬂimdi yeni Bakan›m›z da, di¤er
arkadaﬂlarda, benden sonra gelen arkadaﬂlar›m›z da fevkalade hassas bir ﬂekilde
konuya e¤ilmektedirler.
Tekrar belediye baﬂkanl›¤›na dönüyorum, sivil toplum örgütleri yerinde yönetimle güçlenen bir yap›da çal›ﬂmaya baﬂlarlarsa, çok daha önemli bir program uygulayacaklar›na inan›yorum. O yüzden de hemen belediye baﬂkanlar›m da burada,
parlamentoda, Bakanlar Kurulu'nda bir an önce 1580 say›l› yasayla 3030 say›l›
yasan›n tekrar revize edilerek yerinden yönetime a¤›rl›k veren bir mekanizma içerisinde geliﬂmesi gerekmektedir. Çevrenin korunmas› da bunun içerisinde bulunmaktad›r, bu tablo içerisinde geliﬂmektedir.
Bak›n size mesle¤inizle de konu itibar›yla panelimizin konusu olmas› dolay›s›yla çok çarp›c› bir örnek vermek istiyorum. Yine Bak›rköy’de Belediye Baﬂkanl›¤› döneminden Çevre Temizlik Vergisi ad› alt›nda çöp toplama vergisi dedi¤imiz, vatandaﬂ›n öyle söyledi¤i bir vergi kondu. Bu asl›nda belediyeler için çok rahatlat›c› bir
gelir kayna¤› oldu ve belediyelerimiz bundan nemaland›. Tahmin ediyorum 1993 y›l›nda 7 trilyon mertebesinde bir rakam sisteme dahil edildi ve bu dönem içerisinde
96’da da hesaplara göre 25 trilyon gibi 1996 konsolide bütçenin sekizde biri gibi,
yat›r›m oran›n›n sekizde biri gibi bir rakam belediyelere vergi olarak aktar›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunda hiçbir tereddütüm yok, yani belediyelere kaynak sa¤lanmas›.
Ama bir itiraz olmuﬂtu o zaman belediye baﬂkan› olarak ve zaman›n Çevre Bakan›'na bir telgrafla, bir faksla bu konuyu aç›klay›c› bir talepte bulunmuﬂtum. Bunu
vergi olarak yapmay›n›z, çevre korunmas›nda bir prensip vard›r kirleten öder. E¤er
bu prensibi bu konuda geniﬂ perspektifte uygulamaya koyamazsan›z, belediyeler
zaten çok büyük bir borç bata¤› içerisinde. Oradan al›nan paralarla, oradan gelecek
imkanlarla biz çevre konusunda ciddi çal›ﬂmalara giremeyiz. Bir belediye baﬂkan›
olarak o zaman içerisinde ekonomisinden ve gelirlerinde s›k›nt› olan bir belediye
baﬂkan› olarak çok aç›k bir ﬂekilde bunu duyurmuﬂtum. Ama, onlar da o bürokratik
h›zl› çal›ﬂma temposu içerisinde bu konuda taleplerimizi pek fazla de¤erlendiremediler.
Buradan maddenin ruhuna uygun olmak üzere yüzde 20’si hiç olmazsa çöp
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depolama alanlar›n›n oluﬂturulmas›nda kullan›l›r ibaresini gerçekleﬂtirebilmek mümkün olsayd› diye düﬂünüyorum. Ama maalesef o günden itibaren çok ciddi olarak
takip ettim, araﬂt›rd›m, maalesef toplanan verginin, bu amaçla toplan›n verginin
yüzde 20 oran›nda çöp depolama alanlar› veya tekrar de¤erlendirme, yeniden kazand›rma, konusunda kullan›lmad›¤›n› gördüm. Ayr›ca, bir de bunu ayr›ca bir kalem
olarak toplanman›n da s›k›nt› içerisinde oldu¤unu görüyorum. Belki su faturas›na
ilave etmek gibi bir kolayl›kla bu sistemi geliﬂtirmek hem ekonomik olma aç›s›ndan,
hem de belediyelerin yükünün azaltma aç›s›ndan fevkalade önemli olacakt›r diye
düﬂünüyorum.
Bugün art›k kulland›¤›m›z çevrenin bir de¤erinin olmas› gerekmektedir; toprak,
su, hava gibi. Ama geriye dönüﬂümlü bu say›m yap›laca¤› için bu de¤eri ortaya koymam›z da fevkalade zor bir hale gelmiﬂtir. Bugün ülkemizin içinde bulundu¤u en
önemli çevre s›k›nt›s› erozyondur. E¤er erozyonu kontrol alt›n alamazsak, biz, NASA bu iﬂi çok ciddi manada bize verilerle ortaya koydu, 2020 y›l›nda gerçekten 7
ülkeden bir tanesi olan kendi kendine yeten Türkiye Cumhuriyeti Devleti k›raç bir
arazi içerisinde d›ﬂar›dan yard›m bekler duruma gelecektir. Bu çok vahim bir görüntüdür, çok üzerinde durulmas› gereken bir noktad›r. Ama biz bunu hep çok söylüyoruz, Parlamentoya da gidip orada da çok konuﬂuyoruz, bir türlü önlemini alamad›k,
hala mera kanunu ç›kmad›. Onun için, bu mera kanununun da ç›kmas› için ben bizzat yine Çevre Bakan›m›zla birlikte her ne kadar Enformasyondan Sorumlu Devlet
Bakan› da olsam, bu konuda daha ciddi bir yaklaﬂ›mla arkadaﬂlar›mla da iﬂbirli¤i
yaparak konunun önemini ortaya koymak durumunday›z.
Hepinizin bildi¤i rakamlar, iﬂte insanlar›n akl›nda kalabilmesi için, bir y›l içerisinde 500 milyon metreküp toprak, 500 milyon ton alüvyonlu di¤er malzemeyle
beraber 800 milyon ton malzeme akarsular vas›tas›yla denizlerde kaybolmaktad›r.
Yani, bu sürekli, iﬂte K›br›s adas›n›n 5 santimetre kal›nl›¤›ndaki büyük bir toprak
kitlesinin kayboldu¤unu düﬂünecek olursak, bu vahim görüntü ülkemiz için dünyada
birinci s›rada bir erozyon kayb›na u¤rayan ender ülkelerden bir tanesi oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. Bu noktada herkesin çok ciddi manada hassas olmas› gerekti¤ine inan›yorum. Arkas›ndan biraz önce söyledi¤im gibi, çevre noktas›nda çok büyük felaketlerin beraber yaﬂamamak için. Ben belki biraz uzatt›m, kusura bakmay›n,
panelistleri bekletmek istemiyorum. Asl›nda çevre konusunda azalt, kullan, geri kazan ve uygun bertaraf et prensibinin mutlaka sisteme dahil etmemiz gerekir.
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Azaltmak, yani bugün geliﬂmiﬂ toplumlarda çöpler çok daha de¤iﬂik dizayn edilmektedir. Bizim çöp depolama alan›m›z›n, yani ‹stanbul Halkal› Çöplü¤ü, kapand›
gerçi ama, gidip etüt etti¤iniz zaman, bunun yüzde 60’›n›n çöp olmad›¤›n› göreceksiniz. Çok enteresan bir rakam, yüzde 60 malzeme orada çöp de¤ildir. Gerçi ﬂimdi
geçmiﬂtir, orada yap›lacak tek iﬂlem komposto de¤ildir, sadece çevre olarak geriye
kazan›m› o toprak için rehabilite edilebilir ancak, üzeri kapanacakt›r, gaz ç›k›ﬂ›yla
belki mutfakta kullanaca¤›m›z gaz› elde edebiliriz orada, bir de ac› su dedi¤imiz suyunu çekerek kanalizasyonla ba¤lant›l› de¤iﬂik bir modeli orada kurmam›z mümkündür.
De¤erli misafirler, biraz önce de arz etmeye çal›ﬂt›m. ﬁahsen 20 gündür çok
daha farkl› bir çal›ﬂma ortam›nda çok daha huzursuz bir çal›ﬂma ortam›nda bir
ﬂeyler üretmeye çal›ﬂ›yorum bana verilen Devlet Bakanl›¤› görevi içerisinde. Ülkenin
s›k›nt›lar› büyük. Ama ben ﬂunu hep çal›ﬂma periyodi¤i içerisinde, çal›ﬂma hayat›nda hep ﬂunu gönlüme sindirdim: Bu makamlar a¤lama makam› de¤ildir, ﬂikayet makam› da de¤ildir, madem bu görevi kabul ettiniz en uygun olan›n› halka, vatandaﬂa,
insanlara objektif, onlar›n hakk›n› yemeden dürüst bir ﬂekilde yapma zorunlulu¤una
sahipsiniz. Aksi takdirde kimse sizi bu makamda zorla silah gücüyle tutmuyor. O
yüzden ben baﬂta konunun çok a¤›r ve s›k›nt›l› oldu¤unu söylerken, ﬂikayet bab›nda
arz etmek istemiyorum noktay›. Ama, hakikaten yap›lm›ﬂ bir bütçeyi devrald›k, ancak bir iki noktada rehabilitasyon çal›ﬂmas› yapma imkan›na sahibiz. 802 trilyonluk bir aç›k olan bütçe ve bu bütçenin 404 trilyonu ﬂu anda gerçekleﬂmiﬂ aç›k itibar›yla. O zaman geriye kalan periyot içerisinde aç›¤›n daha da fazla olaca¤› gözükmektedir. Bütün bunlar zor bir dönemde çok zor bir bütçenin teslim al›nd›¤›n›
veya öyle geliﬂti¤ini göstermek aç›s›ndan ifade edilmiﬂtir. Bu demektir ki bundan
sonra kaynaklar›, bakanl›k görevi içerisinde bulunan insanlar›n, parlamentonun çok
ciddi manada kaynaklar› israf etmeden yerinde ve bizzat iﬂin baﬂ›na giderek, sahip
olarak, koordinasyon mekanizmas›n› çal›ﬂt›rarak dizayn etmesi gerekti¤ine inan›
yorum. Aksi takdirde s›k›nt› giderek büyüyecektir. Onun için herkesin buna ortak bir
tav›r içerisinde destek olmas› gerekti¤ine inan›yorum. Bir an önce benim görüﬂüm
ve felsefem do¤rultusunda beﬂ y›ll›k periyot içerisinde e¤er seçim tekrar yap›lacaksa, yine insanlar bu iﬂin mücadelesini verir, ama bu ülke bizimdir ve ﬂimdi içinde bulundu¤umuz durumu de¤erlendirerek objektif bir çal›ﬂma ortam›nda bunu gerçekleﬂtirmek zorunda oldu¤umuzu ifade etmek istiyorum. Ve d›ﬂ politikadaki s›k›nt›m›-
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za herkesin, her siyasi partinin ayr› bir görüﬂle görüﬂlerini beyan etmesi, ayr› bir
tav›rla görüﬂlerini beyan etmesinin fevkalade büyük s›k›nt›lar yaratt›¤›n› çok yak›ndan görüyorum. O yüzden ayn› gemi içerisinde olan vatandaﬂlar›m›zla birlikte inﬂallah ümit var olarak bu konuda çok çal›ﬂan bir kardeﬂiniz olarak bir ﬂeyler yapabilme
çabas› içerisindeyiz. Sizin deste¤iniz olmadan, kamuoyunun deste¤i olmadan bir
yere varmak mümkün de¤il. Bu konuda umutlu olman›n gereklili¤ine inan›yorum. Türkiye’nin kaynaklar› var. Bu kaynaklar› do¤ru kulland›¤›n›z zaman, objektif kulland›¤›n›z zaman, baﬂkalar›yla paylaﬂmad›¤›n›z zaman, kendi yak›nlar›n›zla paylaﬂmad›¤›n›z zaman Türkiye’nin kaynaklar› kendine yetecek durumdad›r, ben ona gönülden
inan›yorum.
Bu vesileyle tekrar bu organizasyonu yapan arkadaﬂlar›m› gönülden kutluyorum. Bir kardeﬂiniz olarak orada her ne kadar muhasebeci olmasam da bir mühendis arkadaﬂ›n›z, kardeﬂiniz olarak her zaman orada sizin gözünüz, kula¤›n›z olmaya
haz›r oldu¤umu ifade ediyorum, sayg›lar sevgiler sunuyorum.

Fahriye Filiz Alpak
De¤erli izleyenler, aram›zda bulunarak bizi onurland›ran ve panelimize görüﬂ
ve katk›lar›yla kat›lan Devlet Bakan›m›za konuﬂmalar›ndan ötürü teﬂekkür ediyorum.
Panelimizin oturumlar k›sm›na geçiyoruz. Panelimiz iki oturumdan oluﬂmakta.
Birinci oturuma geçmek üzere oturum baﬂkanl›¤›n› yapmak üzere Odam›z üyesi Doktor Melih Baﬂ’› davet ediyorum. Konuﬂmac›lar; Say›n Ayﬂe Akman, gazeteci
yazar Say›n Veysi Sevi, yazar Say›n Metin Erten. De¤erli izleyenler panelimizin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle sayg›lar sunuyorum.

Melih Baﬂ (Oturum Baﬂkan›)
Uzatmadan ben hemen söze gireyim. ‹lk sözü Ayﬂe Han›m’a takdim edecektim, fakat ilk sözü ﬂöyle kullanal›m. ﬁimdi üç konuﬂmac›y›z, fakat ben hepinizin izniyle bir korsan panelist, gözlemci de koyaca¤›m masaya. Çünkü dün gece yar›s› bir
telefon ald›m Çin’den, Pandalar› Koruma Cemiyeti’nden Bay Minning, bir çevre paneli yap›yorsunuz bizi niye davet etmiyorsunuz, bizi niye ça¤›rm›yorsunuz, hiç olmazsa bir gözlemci bari kabul edin dediler. Ve gözlemci de sabaha karﬂ› ‹stanbul’a
indi ve benimle geldi, izninizle o da masaya oturacak.
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Ayﬂe Han›m, herhalde geliyor. Biz olmazsa ilk sözü Veysi hocam›za takdim
edelim. Biliyorsunuz çevre ve ekonomi ba¤lam›nda çevre yönetimini ekonomi ve finansman alt dal› diyelim, bu konuda birçok önlemler kullan›l›yor. Bunlardan biri de
vergileme. Tabii biraz önce hem Say›n Özyürek üstad›m›zda dediler, hem de Say›n
Bakan›m›z söylediler, kirleten öder ilkesi ta 1960’lardan bu yana ekonomi ve finansman literatürüne girmiﬂ durumda.
ﬁimdi tabii art›k son dönemlerde bunu da KDV gibi eleﬂtirmeye baﬂlad› baz›
bilim insanlar›. Ayn› katma de¤er vergisini nas›l nihai anlamda tüketiciler ödüyorsa,
sonunda da çevre maliyetlerini muhasebeleﬂtirip karzarar hesaplar›na katan iﬂletmeler bunu fiyatlar›na yans›t›rlar, sonuçta da hep nihai tüketici öder ﬂeklinde bir
eleﬂtiri bombard›man›na tabi tutuldu. Dolay›s›yla uluslararas› bilimsel platformlarda bu kirleten öder ilkesini aç›ktan savunmak biraz riskli olmaya baﬂlad›. ﬁimdi bütün bu teknik detaylar› Veysi Sevi¤ hocam›z tabii bizden çok daha iyi zaman ve mesai harcad›¤› için bize bir toparlarlarsa sevinirim. Buyurun hocam.

Veysi Sevi¤
Teﬂekkür ederim. Ben karﬂ›n›zda önce bir de ﬂunu söylemek istiyorum: Çok
heyecanl›y›m, çünkü benim size aktaraca¤›m konuda gerçekten büyük emek vermiﬂ
ve çal›ﬂmalar›yla devaml› çevreci olma özelli¤ini bize göstermiﬂ Say›n Bakan›m burada. Say›n Bakan›m›n teknik bilgisi ve biraz önce sunmuﬂ oldu¤u bilgilerin yan›nda
benim size aç›klayacaklar›m son derece yetersiz de kalabilir, çünkü kendileri bu konuda öylesine özellikleriyle üzerinde bilgi ve ihtisas sahibi olmuﬂlard›r ki konuyu
benden daha çok biliyorlar.
‹kincisi, TÜRMOB Baﬂkan› Say›n Özyürek, böylesine bir konuyu ‹SMMMO'yla
birlikte gündeme getirmesi benim için çok büyük bir olay. Çünkü, hepimiz bu ülkede
bu ﬂehirde yaﬂ›yoruz ve hepimizin en birincil sorunu çevre sorunu. Ama biz hep
maddi olaylarla, özellikle güncel ekonomik olaylarla ilgileniyoruz, esas en büyük ekonomik olay, çevre olgusuna, yani insanlar›n yaﬂayabilece¤i ortam kaybolmas› oldu¤u zaman da duyars›z kal›yoruz. Bir kere böylesine bir olayda Bakanl›k ve Belediye
Baﬂkanl›¤› döneminde hep bunu birinci plana ç›kartan bir Say›n Bakan ve de muhasebeci mali müﬂavir mesle¤inin bugün içinde bulundu¤u sorunlar› bir kenara iterek
çevre konusuna de¤er veren bir örgüt karﬂ›s›nda gerçekten sayg› duymamak ve
onur duymamak da mümkün de¤il.
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De¤erli konuklar, esas›nda Say›n Bakan›m›z›n bakanl›k döneminde baﬂlayan
bir giriﬂim ve olay, bugün Türkiye’de çevre vergisi olarak and›¤›m›z, fakat geri münasip olmayan bir düzenleme ile bizden çevrenin korunmas› için bir fedakarl›k bekleyen
bir sistem olarak karﬂ›n›zda. Belediye Gelirleri Yasas›’n›n mükerrer 44. maddesinde tek maddeyle günün koﬂullar›na uygun bir ﬂekilde düzenlenen bu verginin mutlaka belediyelerimizde, yerel yönetimlere önemli katk›s› var. Ancak, bu teknik esaslara
girmeden önce bir konu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü, bugün Belediye Gelirleri
Yasas›'n› ve bu konuda yap›lan yan düzenlemeler art›k belediyelerin ekonomik aç›dan hayatiyetlerini sürdürebilmesi için yeterli de¤ildir. Çünkü, merkezi yönetim art›k yerel yönetimlere yeterli deste¤i sa¤layamayacak, onlar› kendi bölgesindeki
güncel ve ekonomik olaylar› kavrayamayacak bir ayr› yük içerisinde ve ayr› bir örgütlenme zorunlulu¤u içerisinde. Yerel yönetim kendi sorunlar›n›, kendi ekonomik
sorunlar›n›, kültürel sorunlar›n›, ekoloji sorunlar›n› kendisi çözmek zorundad›r. Onun
için bugünkü sistemi Belediye Gelirleri Yasam›z art›k yerel yönetimlere maddi imkan› tam olarak sa¤layabilecek özelli¤ini yitirmiﬂtir. Dolay›s›yla, bizim uygulamakta
bulundu¤umuz mükerrer 44. maddeyle senede bir defa yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›lan ve de baﬂlang›ç miktarlar› Bakanlar Kurulu karar›yla belirlenmiﬂ olan miktarlarla katk›s› olsa da art›k çevre sorunlar›n› maddi aç›dan çözebilecek bir imkan›
sa¤lamakta yetersiz kalmaktad›r.
Bu miktarlar belki baﬂlang›çta bize biraz yüksekde geldi, bu konuda itirazlar
da yapt›k, bu konuda davalar da açt›k. Ancak baﬂlang›çta yüksek görülen miktarlar, bugün iﬂ yerleri ve konutlar için art›k çevre ekolojik sorunlar›m›z› çözebilecek bir
katk›y› yerel yönetimlere aktarmak aç›s›ndan yetersiz. Ama bütün bunlara ra¤men
Belediye Gelirleri Yasas›’n›n 44. maddesinde yer alan ödeme olana¤›m›z bulunan ve
de bunu bazen ödemekten de kaç›nd›¤›m›z bir vergiyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu vergi belki konutlara ve iﬂ yerlerine yapm›ﬂ olduklar› faaliyet ve çevreye verdikleri zarardan
bahsetmek istiyorum, bu zarardan bahsederken belki çok dikkatli davrananlar›m›z
da vard›r, dikkatsiz davrananlar›m›z da olabilir, ama bir konut, bir iﬂ yeri mutlak
surette çevreye zarar vermektedir. Ne kadar önlem al›n›rsa al›ns›n, bir konutun, bir
iﬂ yerinin çevreye zarar vermemesi mümkün de¤ildir. Zaten bizatihi bir konut, bir
yap›, bir iﬂ yeri çevrenin esteti¤ini bozan veya onun özelli¤ini yitirten bir olay olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. ‹ﬂte bunun bir bedeli olarak bizim sistemimize göre, Belediye Gelirleri Yasas›’na göre senede iki taksit ödeme imkan›m›z olan bu vergi esas›n-
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da Say›n Bakan'›n da biraz önce son derece önemle vurgulad›¤› gibi, kan›m›zca iki
taksitte ödenmesi ve bir defada hesaplanmas› dolay›s›yla baz› kiﬂilere a¤›r bir yük
gibi de görünebilmektedir. Bu vergininde di¤er vergiler gibi, hiç de¤ilse ayl›k hale getirilmesi, bir stopaj vergisi gibi ayl›k hale getirilmesi, miktar›n biraz daha yükseltilmesi kan›m›zca daha uygun olacakt›r. Bu verginin esas›nda al›nmas›nda baz› sorunlar ve s›k›nt›lar vard›r. Çünkü, bu verginin al›nmas› için mükellef dilimlerinin tespitinde yerel yönetimler yeterince etkili olamamaktad›r. Bu konuda yerel yönetimlere beyanda bulunanlar ve kendi iradesiyle gidenler daha çok bu verginin muhatab›
olmaktad›rlar.
Yine baz› nedenlerden dolay› bu verginin toplanmas› ve de¤erlendirilmesi de
siyasi baz› bask›lar alt›nda da kalabilmektedir. Onun için bugün çevre vergisinin uygulamas›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z önemli farkl›l›klar vard›r. Baz› yerel yönetimler bu çevre
vergisini mümkün oldu¤unca etkin bir ﬂekilde toplayabilmek için özel örgütler kurmuﬂlar, bu konuda önemli yaz›l›mlar yapm›ﬂlard›r. Ama baz› belediyelerimiz bu konuya gereken önemi vermemiﬂlerdir ve bu konuda gerekeni yapamamaktad›rlar. Bunun tabii genel nedeni, belediye örgütlenmesinde art›k eskimiﬂ, demode olmuﬂ yap›sal sorundur. Belediye örgütlerimiz çevredeki vergi mükelleflerini tespit edebilecek,
genel bir bilgi alabilece¤i herhangi bir merkezi bilgi depolamas›yla muhatap olamamaktad›rlar. Daha aç›kças› bugün ülkemizde tapu kay›tlar› ve özellikle tapu kay›tlar› üzerindeki yap›lmas› gerekeni sa¤layabilecek hukuksal alt yap› oluﬂturulamad›, teknik alt yap› da kurulamad›¤› için çevre vergisi mükellefleri kimler olacakt›r,
bunlar üzerinden belediye özel bir gayret sarf etmeden, yerel yönetim özel bir gayret sarf etmeden bunlar üzerinden vergi para edebilecek bir sistem, bir yard›mdan
yoksundurlar. Dolay›s›yla belediyeler bu konuda, yerel yönetimler bu konuda kendi
becerilerine ve bu konuda çal›ﬂt›klar› personele, niteli¤ine ve özerkli¤ine ba¤l› olarak
bu vergiler gerekli verimlili¤i sa¤lamaktad›rlar.
ﬁimdi sadece Belediye Gelirleri Yasas›'nda çevre sorunlar›n› halledebilecek bir
formun oluﬂturulmas› mümkün de¤ildir. Çünkü sadece yap›lar ve bu iﬂ yerleri çevre
kirlili¤ini art›ran veya çevre sorunlar›n› büyüten de¤ildir. O yörede veya o beldede
dolaﬂan araçlar, arabalar ve di¤er ulaﬂ›m araçlar› oran›n kirlenmesine ve oran›n
do¤al yap›s›n›n bozulmas›na neden olan araçlar, vas›talard›r. Bu vas›ta ve araçlar›n da esas›nda ekolojik bozulmaya belli bir maddi katk› sa¤lamas› laz›m. ‹ﬂte bunu
biz baz› Avrupa ülkelerinde görüyoruz. Baz› Avrupa ülkelerinde bir plaka almak, bir
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araç kullanmak, bir de ekolojik bozuklu¤a katk› sa¤layabilecek bir fedakarl›¤›n gerekli oldu¤unu görüyoruz. Baz› ülkelerde kamyonlar›n ve otobüslerin özellikle belediye içerisinde veya ana yollar›n baz› bölümlerinde dolaﬂmas› yasakland›¤› gibi, yine
bu dolaﬂ›m içerisinde bulunan araçlardan belli bir verginin yerel yönetime aktar›ld›¤›n› görüyoruz. Yerel yönetimlerin bu vergiyi madde oranlarda de¤il, esas›nda de¤er
ölçüsüne göre de almas› gerekir. Yani, yerel yönetimlerin herhangi bir kurumdan veya herhangi bir konuttan bu vergiyi maddi oranda alarak bu kendi ekolojik sorunlar›n› halletmesi art›k günümüz koﬂullar›nda pek mümkün de¤il. Baz› ülkelerde yap›lan
tart›ﬂmalar ve gündeme getirilen konularda bunlar›n de¤er ölçüsüne al›nmas› öngörülmektedir. Ancak ülkemizde maalesef ve üzülerek söyleyelim ki, yerel yönetimler
kendi konutlar›n› ve iﬂ yerlerini, yap›lar›n› de¤er ölçüsünden kavrama olana¤›ndan
yoksundurlar. Bunlar vergi de¤erine göre beyan edilmekte ve emlak vergilerini dahi
vergi de¤eri diye art›k anlam›n› yitirmiﬂ bir de¤er üzerinden ödenmektedir. Bu konu,
belediyelerimizi ve yerel yönetimleri oldukça s›k›nt›ya sokan bir olayd›r. Çünkü, yerel
yönetimler yap›lan bir inﬂaat›n yeniden orada ortaya ç›kan bir yap›n›n alternatif
maliyetlerini tümünü ödemek ve bunlar› halka belli bir ölçüde yans›tmayacak bir
sistemle karﬂ› karﬂ›ya, yans›tamayacak bir sistemle karﬂ› karﬂ›ya. Oysa bir inﬂaat›n baﬂlang›c›ndan kullan›m›na, kullan›m›ndan sonra da onun kald›¤› sürece o inﬂaat›n gerçek maliyeti üzerinden bu yerel yönetimlerin yapaca¤› masraflara karﬂ›lanabilmesi için bir fonun, bir bedelin aktar›lmas› gerekir.
Bir kere yerel yönetimler bu yap›lar›n gerçek maliyetlerini veya gerçek de¤erlerini tespit etme olana¤›ndan yoksundurlar. Bu sistemin getirilmesi karﬂ›m›za kent
sigortas› denen bir olguyu ç›kartmaktad›r. Dünyan›n birçok ülkesinde, özellikle Avrupa ülkelerinde inﬂaat›n baﬂlang›ç tarihinden itibaren devir beyan› üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Bu sigorta bedeli üzerinden belediyelere, yerel yönetimlere aktar›lmaktad›r. Türkiye’de inﬂaat›n baﬂlamas› demek, yerel yönetime bir
s›k›nt›, bir sorun demektir. Çünkü, ruhsat› vermekle iﬂ bitmemektedir. Ruhsat belki
belediyelerce belli bir amaçla verilmektedir ama o ruhsat o iﬂin yap›m› için verilen
bir bedel olmas›na karﬂ›l›k, o inﬂaat›n ç›kartabilece¤i tespit edilecek sorun yerin
yönetimlere veya herhangi bir teknik araçla belirleme imkan› yoktur. Bu riskin en
az›ndan sigorta ettirilmesi ve bunun belirli bir bedelle do¤urabilece¤i bedeli ç›karaca¤› riskin matematiksel hesaplarla belirlenmesi zorunludur. ‹ﬂte yap›lacak sigorta
üzerinden de belediyelere, yerel yönetimlere yine ekolojik sorunlar›n giderilebilmesi
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için bir fon aktar›lmas› laz›m. Bu fonun en az yüzde 10 civar›nda oldu¤u di¤er ülkelerde gözlenmektedir.
‹nﬂaat›n bitiﬂinden kullan›m ruhsat› al›nd›¤› tarihten itibaren de o binan›n
varl›¤› ve kullan›m› yine yerel yönetimler için önemli sorunlar getirmektedir. Bunun
getirece¤i sorunlar›n maddi yükünü hesaplamak da mümkün de¤il. ‹ﬂte bu anlamda
bugünkü bizim Belediyeler Yasas›'nda yer alan mükerrer 44. maddesinde yer alan
çevre vergisi bu ba¤lamda belediyelere yeterli katk›y› sa¤layabilecek bir özellik göstermemektedir. Bu binalar›n kullan›mda ç›kartaca¤› sorunlar çok de¤iﬂik olabilir.
Örne¤in, bir yang›n olay›n› ele al›n. Bir yang›n›n ç›kmas› halinde hepimizin ﬂikayetçi
oldu¤u bir konu var, belediye ve itfaiye zaman›nda gelmedi, yetiﬂmedi, ﬂu bu oldu
diye. Halbuki bugün itfaiye teﬂkilat›n›n giderlerini karﬂ›layabilecek fonlar› acaba yerel yönetim nereden bulmaktad›r veyahutda binalar›n sahipleri bu itfaiye teﬂkilat›n›n kurulabilmesi için ne derecede katk›da bulunmaktad›rlar. Yang›n sigortalar›na
sigorta olanlar›n sigorta primleri üzerine ve sigorta ﬂirketlerinden al›nan bir paydan baﬂka yerel yönetimlerin bu ba¤lamda bir geliri yoktur. Yerel yönetimler sigorta olmam›ﬂ bir binaya da yang›n söndürmeye giderler ve hatta onlar›n bu hizmetleri bazen ellerinde olmayan imkanlarla s›k›nt›l› olsa bile, veremeseler bile suçlan›rlar.
Acaba biz sakinler, belde sakinleri bu konuda hiçbir fedakarl›k zaman›nda yapm›ﬂ
m›y›z, bunu hiç düﬂünmeyiz. Oysa bunu yasal düzenlemelerle sa¤lamak mümkündür.
Bu gün e¤er yerel yönetimlerin içerisinde binalar›n hepsinin sigortal› olmas›n› zorunlu k›lsak ve o binalar›n sigortas› üzerinden de belli paylar› yerel yönetimlere aktarm›ﬂ olsak, onlar›n mali sorunlar›n› çözebilecek bir olana¤› sa¤lam›ﬂ olabiliriz.
‹ﬂte Türkiye’de belki bu konularda baz› s›k›nt›lar›m›z vard›r. Ancak buna karﬂ›l›k Türkiye’de koydu¤umuz bir yasayla bugün için toplanan bir de fonlar vard›r, bir
gerçek realite vard›r. Bu fonlar›n kullan›m›na yasal aç›dan bakt›¤›m›z vakit, yine
Say›n Bakan›m›n, eski Say›n Belediye Baﬂkan›m›n buyurduklar› gibi, bu fonlar acaba
uygun kullan›lmakta m›d›r? Bir kere bu fonlar›n kullan›m›nda iki önemli sorunla karﬂ›
karﬂ›yay›z. Bu fonda oluﬂacak paralar›n yüzde 10’unun çevre kirlili¤ini önleme fonuna aktar›lmas› laz›m. Yine yüzde 20’si kat› at›klar›n temizlenmesi ve tekrar kullan›ma sunulmas› için bir iﬂleme tesisinin kurulmas› için. Bu iﬂleme tesisinin kurulmas›nda yasada öngörülen düzenlemelere göre büyükﬂehir belediyelerine önemli görevler düﬂmektedir. Ancak belediyelerimizin bünyesinde olan bu toplanan fonlar›n bir
büyükﬂehir belediyelerine aktar›lmas› ayr› bir hukuki sorundur.
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Yine bu fonlar›n kullan›lmas›nda karﬂ›m›za ç›kan yetersizlikler yine bir ayr› sorundur. E¤er bir bölgede bir insan rahatl›kla yaﬂamak ve ekolojik dengesini, ellerindeki mevcut imkanla korumak istiyorlarsa, daha önce bu yasay› düzenleyenler ve
bu maddeyi teklif edenlerin çok iyi ve isabetli gördükleri gibi, önce kat› at›klar›n,
toplanan at›klar›n de¤erlendirilmesi ve bunun minimum maliyetle maksimum katk›
sa¤layacak ﬂekilde iﬂlenmesine olanak sa¤lad›¤› tesislerin bir an önce kurulmas› laz›m. Bu tesisleri kimlerin kurmas›n› bekleyebilirsiniz? Bu tesislerin kurulmas›n› hep
devletten bekleyemeyiz. Bu tesislerin kurulmas›nda öncülük edecek olanlar yerel
yönetimlerdir. Fakat biraz önce arz etti¤im gibi, yerel yönetimler henüz bu konuda
olabilecek mali imkanlardan yoksundur ve mevcut yasalar› bu imkanlar› sa¤lama
ortam›n› onlara sa¤lamamaktad›r. Halbuki bir beldede, bir yerel yönetimde bir belediye hudutlar› içerisinde yaﬂayanlar o belediyenin güzelliklerinden, o yörenin güzelliklerinden yararlan›rken onlar›n maliyetlerine de katlanmak zorundad›rlar. Geliﬂmiﬂ
dünya ülkelerinde bunun örneklerini görmekteyiz. Bugün Londra’n›n bir semtinde
oturman›n bedeli di¤er bölgelerde oturman›n bedelinden en az yüzde 80 pahal›d›r.
Çünkü oran›n belediyesi oradan geçen ünlü nehrin bak›m› için, temizli¤i için oran›n
sakinlerinden her y›l bedeli taksitler halinde almaktad›r.
Türkiye’de öncelikle ﬂunu söylemek laz›m: Elimizdeki tek bir kanunla, tek bir
maddeyle, daha do¤rusu kanun diyorum, tek bir yasa maddesiyle ve önemli bir
aﬂama olarak Türkiye için görülebilir, yerel yönetime aktar›lan bu paylar, ödedi¤imiz, iki taksit halinde ödedi¤imiz paylar o yerel yönetimler için hakk›d›r, fakat sorunu çözecek boyutta de¤ildir. Buna karﬂ›l›k bu katk›n›n art›r›labilmesi için mutat surette yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Benim kiﬂisel görüﬂüme göre ve yapt›¤›m›z incelemelerden sonra bunu sa¤layabilecek en önemli gelir kaynaklar›, kent
sigortalar›n›n devreye sokulmas› ve bu sigorta primleri üzerinden yerel yönetimlere
pay aktar›lmas›d›r.
Bu arada emlak vergisi de¤erini de kavrayabilecek bir sisteminin böylelikle
devreye sokulmas› mümkündür. T›pk› taﬂ›tlar›n devrinde bedel tespitinde ortaya ç›kan sorunlar›n kasko sigorta bedelinin esas al›nmas›nda getirilen çözüm gibi. O taﬂ›t bedellerinin tan›mlanmas›nda nas›l kasko sigorta bedelleri esas al›n›yorsa, bu
konutlar›n, yap›lar›n, binalar›n sigorta ettirilmesinde bu sistemin getirilmesi zorunludur. Devletin, yani devlet tapu idaresine belediye hudutlar› içerisindeki parselasyonlar› an›nda mutat surette de¤er itibar›yla, metrekare büyüklü¤ü itibar›yla bele-
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diyelere aktarmas›, bu bilgileri verebilecek bir kontak içerisinde, beraberlik içerisinde
olmas› laz›md›r. Yerel yönetimlerin de teﬂkilat yap›s›n›n düzeltilerek bu yerleri kontrol edebilecek bir ekip, bir kadro oluﬂturulmas›na imkan sa¤layacak örgütlenmesine izin vermelidir.
Dolay›s›yla, Türkiye gibi ekolojik sorunlar› büyük olan bir ülkede, bu yerel yönetimlerin güçlenmesine yönelik yasal mevzuat düzenlemeleri yap›lmad›¤› sürece, Türkiye’de ekolojik denge bozukluklar›n›n giderek artaca¤›n› da kabullenmemiz gerekir.
Çünkü, sorunumuz bizim bozulman›n bizler taraf›ndan ortaya ç›kart›lmas›, fakat bu
bozulman›n maliyetine yüklenmekten de devaml› kaç›nmam›zdan kaynaklan›yor, sorunumuz buradad›r. Bu sorunun giderilmesi, belki di¤er dünya ülkelerinde geliﬂimi
sanayileﬂmiﬂ ülkelerde daha önceden bilinmiﬂ.
Son bir noktaya de¤inmek istiyorum. Avrupa Birli¤i’nde son bir y›ld›r yap›lan
bir çal›ﬂmada yabanc› plakalar›n gümrükten geliﬂi s›ras›nda kendilerine muhtemel
çevre kirletmelerine karﬂ›l›k belli bir bedel fon al›nmas› ilkesi getirilmiﬂtir. Bu kural
ﬂöyle iﬂleyecektir: E¤er o araç o ülke hudutlar› içerisinde bozulur veyahut da bir
kazaya meydan verilirse, o ülkeden de ayr›ca tazminat talep edilecektir. ‹lk uygulamas› Hollanda’n›n Fransa’ya karﬂ› açm›ﬂ oldu¤u bir davada Lüksemburg’un Yüksek
Avrupa Toplulu¤u Mahkemesi'nin verdi¤i bir kararda görüyoruz. O da ﬂu: Bir Frans›z TIR'›n›n Hollanda’da yapm›ﬂ oldu¤u bir kazadan dolay› çevreye verdi¤i zarar›
Hollanda Frans›z hükümetine tazmin ettirmiﬂtir. ‹ﬂte Avrupa bunlar› düﬂünürken,
biz de kendi yasal düzenlememizi bu yetersiz, fakat baﬂlang›c› çok önemli olan ve
katk›da bulunan bu düzenlemeyi iyileﬂtirme yoluyla halletmemiz art›k kaç›n›lmaz olmuﬂtur.

Ayﬂe Akman
Bugün yaﬂam alanlar›m›zda çok de¤iﬂiklikler oldu. Özellikle büyük kentlerde
al›ﬂveriﬂ merkezleri sosyal yaﬂam›m›z›n da en önemli alan› haline geldi. ﬁimdi bir
al›ﬂveriﬂ merkezine gitti¤inizde sadece al›ﬂveriﬂ yapm›yorsunuz, orada sinema var,
kafeler var, iﬂte herhangi bir ﬂeyin tamiri, kuru temizleme için olan dükkanlar, bunlar mevcut, barlar var, küçük çocuklar için oyun alanlar› var, büyükler için baﬂka
türlü makineler var e¤lenme amac›yla ve insanlar›m›z art›k orada toplant›, eski
halk evleri gibi toplant›lar›n› oralarda yapmaya baﬂlad›lar. Gençlik merkezleri var,
han›mlar›n kabul günlerini bile bu mekanlarda yapt›klar›n› görebiliriz. Dolay›s›yla tü-
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ketim, bizim kendi kendimizi tan›mlama arac› haline geldi ve sosyal statümüzü de
belirleyen bir alan haline geldi. Buna dünyadaki önem görüﬂ bu merkezde ﬂöyle bir
anlay›ﬂ geliﬂti zaman içinde: Daha fazla tüketim eﬂittir daha geliﬂmiﬂ bir ekonomidir. Geliﬂmiﬂlik eﬂittir yüksek tüketim gibi bir anlay›ﬂ geliﬂti.
Oysa dünyadaki geliﬂimin üç ana etkeni var. Bunlardan bir tanesi nüfus art›ﬂ›, di¤eri teknolojik de¤iﬂiklikler, üçüncüsü de tüketim olay›. ‹lk ikisi, yani nüfus art›ﬂ›yla teknolojik de¤iﬂimler ve geliﬂmeler birçok dünya ülkesi taraf›ndan problem halinde ele al›nmakta, bunlarla ilgili ne yap›labilir, nas›l önlenebilir, nas›l geliﬂtirilebilir
gibi tart›ﬂmalar sürmekte ve çözümler önerilmekte. Ama tüketim olay›na gelince
bir sessizlikle karﬂ›laﬂmaktay›z. Niye sessizlikle karﬂ›laﬂ›yoruz? Çünkü tüketimin
boyutlar› aç›klan›rsa ve ne pahas›na tüketiyoruz, neler karﬂ›l›¤›nda tüketiyoruz sorusu sorulursa, bütün bunlar sorgulan›rsa, gözler dünyan›n en zengin beﬂte birine
çevrilecektir. Ve bunlar›n yaﬂamlar›, yaﬂam tarzlar›, tüketim biçimleri sorgulanacakt›r. Daha çok tüketim, ekonomi için daha iyidir önermesi de bu ﬂekilde boﬂlukta
kalacakt›r. Çünkü bu beﬂte birlik kesim dünya kaynaklar›n› har vurup harman savurmaktad›r.
Son 40-50 y›lda daha çok ürün sat›n almak, daha çok ﬂeye sahip olmak, Bat›l› geliﬂmiﬂ ülkelerin hedefi olmuﬂtur. Oysa sadece nüfus art›ﬂ› tüketimin artmas›n›n bir nedeni olabilir. ﬁu anda birçok ülkede nüfus art›ﬂ› için bir problem halinde bu
ele al›nmakta, öte yandan tüketim genelde olumlu bir olgu olarak de¤erlendirilmektedir. Ülkelerin milli ekonomik politikalar› tüketimin art›r›lmas› üzerine kurul maktad›r. Bunun ad›na da tüketim toplumu diyoruz. Bu ﬂu demektir: Ekonomilerimizin
bizden istedi¤i ﬂey, tüketimin bir yaﬂam tarz› haline getirilmiﬂtir. Yani, al›ﬂveriﬂi
yaﬂam›m›z›n odak noktas› haline toplamak, al›ﬂveriﬂe bir ayin, bir ﬂölen havas› vermek, bu noktada ruhsal tatmine eriﬂme, egolar›m›z› tatmin yolunda bir ç›kar sa¤lamak; bu yolda görüﬂler var tabii ama, ben tabii kat›lm›yorum buna.
Tüketim ayn› zamanda sosyal statüyü de belirlemektedir. ‹nsanlar baﬂar›l› olmay›, yapt›klar› tüketim miktar›yla ölçmektedirler. Ne kadar çok tüketme imkan›na
sahipseniz, ne kadar çok tüketirseniz o kadar baﬂar›l› oldu¤unuz kan›tlan›r, bu
gösterilir, tüketerek bunu baﬂkalar›na kan›tlam›ﬂ olursunuz. Diziler var, zaman zaman hepimiz de göz ucuyla seyrediyoruz, iﬂte Hanedan, Dallas, Cesur ve Güzel, Yalan Rüzgar› gibi, bu dizileri izleyen milyonlarca Afrikal›, Do¤u Avrupal› ve biz Türkiyeliler hayranl›kla bu en zengin Amerikal›lar›n yaﬂamlar›n› izliyoruz ve onlar gibi tüke-
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tebilmenin de düﬂlerini kuruyoruz. Oysa dünya yüzünde yaln›zca 2002 adet dolar
milyarderi var. Ve yine dolar baz›nda 3 milyon da milyoner var. Ayn› anda dünyan›n
çeﬂitli yerlerinde 100 milyondan fazla insan da evsiz barks›z yaﬂamakta, yol kenarlar›nda, köprülerde ve çöplüklerde bar›nmaktad›r.
ﬁurada elimde bir tablo var. Bunu biraz dile getirmek istiyorum. Dünyada yaﬂayan insanlar›n 1 milyar 100 milyonu yani et yiyebiliyor, paketlenmiﬂ g›dalar› tüketebiliyor ve meﬂrubat, içki gibi di¤er ﬂeyleri kullan›yor. Özel arabas›n› kullan›yor ve
di¤er ev eﬂyalar›, araçgereç ba¤lam›nda da kullan at tipi bir tüketimde bulunuyor.
Bir orta s›n›f var ki, bu belkemi¤ini oluﬂturuyor, 3 milyar 300 milyonluk bir kitle
dünya çap›nda. Genellikle tah›l tüketiyor, temiz su kullanma imkan›na sahip, otobüs, dolmuﬂ, bisiklet gibi araçlar› kullan›yor ve daha dayan›kl› ürünleri kullan›yor,
dayan›kl› tüketim malzemelerini kullanan, daha uzun ömürlülerini kullan›yor. Yine
dünyada 1.1 milyar insansa yetersiz tah›lla besleniyor ve temiz olmayan sular› içmek durumunda kal›yor. Ulaﬂt›rma arac› ise yaya, tabanvay, kulland›¤› alet edevat
da kendi yerelde yapt›¤› el eme¤inden üretilen baz› aletler.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde, yani dünya insanlar›n›n dörtte biri yeryüzünün do¤al kaynaklar›n›n yüzde 40 ile yüzde 86’s›n› kullanmaktad›r. Hepsini söylemeyece¤im ama
bir iki örnek vermek istiyorum. Örne¤in, dünya yüzünde üretilen ka¤›d›n yüzde 81’ini
geliﬂmiﬂ ülkelerdeki insanlar kullanmakta, yüzde 14’ünü ise geliﬂmekte olan ülkelerin
insanlar› kullanmakta. Dünyada üretilen enerjinin yüzde 75’ini geliﬂmiﬂ ülkeler kullan›rken, yüzde 10’unu, sadece yüzde 10’unu geliﬂmekte olan ülkeler kullanmaktad›r.
Taze suyun, temiz suyun yüzde 42’sini geliﬂmiﬂ ülkeler kullan›rken, sadece ve sadece yüzde 3’ünü geliﬂmekte olan ülkeler kullanmaktad›r. Biliyoruz ki dünyay› kirleten,
do¤ay› bozan en önemli maddeler ﬂunlard›r, bunlar›n üretimi ve tüketimi: Enerji,
kimyasallar, metaller ve ka¤›t. Bunlardan özellikle fosil yak›tlar, yani kömür, akaryak›t gibi olanlar da do¤aya, do¤an›n kirlenmesine en fazla katk›da bulunan unsurlard›r.
Ben yine bir örnek vermek istiyorum. Nas›l kullan›yoruz? Bir tablo var elimde.
Örne¤in ne kadar çelikdemir kullan›l›yor? Bu söyleyeceklerim adam baﬂ›na düﬂen kilogram miktarlar›. Japonya’da 582 iken bu rakam, Türkiye’de 149, Nijerya’da 8, sadece 8. Ka¤›t yine Amerika Birleﬂik Devletleri’nde 308 kilo iken adam baﬂ›na ka¤›t
tüketimi, Türkiye’de sadece 8 kilogram, Bangladeﬂ’te 1 kilogram. Japonya’da çimento tüketimi adam baﬂ›na 665 kilo iken, Türkiye de bu alanda iyi, çünkü bizim
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baya¤› inﬂaat sektörümüz canl›, 436 kilo, yine Bangladeﬂ’te 3 kilo. Böyle çok
önemli farkl›l›klar var tüketimimizde.
ﬁimdi çöp konusuna biraz geleyim diyorum. Ben vaktimi aﬂm›yorum daha de¤il mi, biraz daha san›yorum var. Akla gelebilen her türlü ürün ka¤›tlara, kartonlara, plastiklere sar›l›p sarmalan›yor ve dolay›s›yla çöp da¤lar›n›n da yükselmesine
yol aç›yor. Geçen gün bir çöp sepeti ald›m, bana gayet güzel ambalaj yapt›lar, bir
de büyük naylon torbaya koydular eve geldim, çöp sepetini ç›kard›m, kullanaca¤›m
yere koydum, bütün o ambalaj ka¤›tlar›n› falan da derleyip toplad›m çöpe att›m
ﬂeyiyle beraber. Ald›¤›m›z mal›n dört misli ambalaj dolay›s›yla çöp üretmekteyiz bu
gün Türkiye’de. Ambalaj malzemeleri ‹ngiltere’nin üretti¤i enerjinin yüzde 5’ini al›p
götürmektedir. Almanya’n›n ka¤›t üretiminin yüzde 40’›na mal olmaktad›r. ‹ngiltere’de y›lda 2,5 milyar haz›r çocuk bezi çöpe gitmektedir. Japonya’da 30 milyon foto¤raf makinesi, kullan at dedi¤imiz cinsten foto¤raf makinesi çöpe at›lmaktad›r.
Milyonlarca adet o zehirli katmiyon ve civa içeren film de yine çöpe gitmektedir.
Amerika’da çöpe at›lan y›ll›k jilet miktar› 183 milyon adettir. Yine Amerika’da 2
milyar 700 milyon pil çöpe at›lmaktad›r, bunlar hep y›ll›k rakamlar. Ayr›ca y›lda yine 350 milyon streit boya kutusu çöpe gitmektedir ve ambalaj için kulland›¤›m›z
strafor tabir etti¤imiz o maddeden de 140 milyon metreküpünü yine çöpe atmaktad›rlar. Biz ne yap›yoruz, bunu bilemiyorum, bulmak laz›m, ortaya ç›karmak laz›m.
Almanlar y›lda 5 milyon ev araçgerecini, Amerikal›lar ise yine y›lda 7,5 milyon televizyonu ve 280 milyon araba lasti¤ini çöpe at›yorlar. Türkiye de bu süreçteki yerini
almaya çal›ﬂ›yor.
ﬁimdi biraz d›ﬂar›lardan örnekler verdim, ama niyetim Türkiye’ye gelmek. De¤erli arkadaﬂlar›m, biliyorsunuz geçti¤imiz y›l Tüketiciyi Koruma Yasas› ç›kt›, buna
ba¤l› olarak da yasan›n baz› eksiklerini, daha do¤rusu her ﬂeyi yasayla belirleme
imkan› yok, ayr›nt›lar› içermez yasalar, onun için yönetmelik ve tebli¤lerle de bir
zenginlik, bir içerik verimlili¤i kazand›r›lmaya u¤raﬂ›l›yor. Bu anlamda Sanayi Bakan›m›z bir çal›ﬂma yapt›. Bu çal›ﬂma ﬂöyle: Sanayi ürünlerinin kullanma ömürlerini
belirleyen bir liste yapt›lar, bizden de görüﬂ sordular Tüketiciyi Koruma Derne¤i
olarak. ﬁimdi bak›n, listede ﬂunlar var: Bir transformatör için 10 y›ll›k bir ömür biçmiﬂler, bir çocuk puseti için üç y›ll›k bir ömür.
‹sterseniz tek tek gidelim. Transformatör, e¤er içinizde elektronik, mekanik
alan›nda bilgisi olan varsa ﬂunu çok iyi bilir ki, transformatörün kullan›m süresi

>>> 1990-2006 PANELLER

1017

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1018

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

sonsuzdur. En kötü ﬂey bir transformatörün baﬂ›na gelecek, bir y›ld›r›m çarpmas›d›r, o ahvalde bile al›rlar getirirler bir tamir fabrikas›na, içinin ya¤› de¤iﬂir, sarg›lar›
de¤iﬂir ve tekrar kullan›ma sürülür. ﬁimdi 10 y›ll›k bir hizmet süresi sonunda e¤er
bu tebli¤e göre yedek parça bulamayacaks›n›z, hizmet veren insan da bulamayacaks›n›z, yani 10 y›ll›k süre içinde hizmet var, yedek parça var, ama üretim tarihinin
üstünden 10 y›l geçmiﬂse, size kimse yedek parça vermeyecek ve hizmet vermeyecek, servis yapmayacak. Ne demek bu? Bu, bu ürünleri çöpe ataca¤›z, yenisini alaca¤›z demek. Çocuk puseti, üç y›l vermiﬂ. Çok rica ederim, çocuk sahibi olanlar›n›z
vard›r içinizde, çocuklar böyle her sene birbiri peﬂi s›ra do¤maz yani, onu özellikle
ﬂu son zamanlarda yapmamaya da dikkat ediyoruz, en az iﬂte birinci çocukla ikinci
çocuk aras›nda üç dört y›l, iki y›ll›k bir zaman geçer. Ve bir puset al›nd›¤› zaman insanlar onu birinci çocuktan sonra sar›p sarmalar bir kenara kald›r›r öbür çocuk gelince ona da kullanmak için. Ama ﬂimdi bu tebli¤den sonra olamayacak. Niye olamayacak? E¤er pusetin bir tekerle¤i düﬂmüﬂse, siz dört sene sonra bir çocuk yapm›ﬂsan›z, o pusetin tekerle¤ini tamir ettirmek için ne yedek parça bulacaks›n›z, ne
de servis verilecek size. Ne olacak o puset? Atacaks›n, yeni bir puset alacaks›n.
Baﬂka ﬂeyler var. Buzdolaplar›, çamaﬂ›r makineleri. Evlerimiz de hepimiz biliyoruz, bu 10 y›l verilmiﬂ yine, ﬂimdi 10 y›l belki bir Amerikal› için makul bir süre, ama
bizler ﬂunu çok iyi biliyoruz: Bizim evimize giren buzdolaplar›n› evladiyelik diye sat›n
al›r›z biz, hakikaten de 15-20 y›l kullan›r›z, iyi bakarsak ömür boyu kullananlar›m›z
vard›r. ﬁimdi 10 y›l sonra buzdolab›n›n diyelim ki içindeki lambas› bozuldu ya da ne
diyorlar ona, termostat diyorlar, termostat› ar›zaland›. Bu 10 y›l önce yap›lm›ﬂt›r
buzdolab›, onun için size termostat da yok, servis hizmeti de yok. Ne yapaca¤›z?
Çöpe at›n›z, gelin bizim fabrikadan yenisini al›n.
ﬁimdi burada, bu listede bu anlamda binek otomobilleri dahil bu iﬂe, telefon
makineleri dahil, her türlü ﬂey var bunun içinde. Ve böyle çok dar bir anlay›ﬂla yola
ç›k›lm›ﬂ, dar bir yorumla bu liste geliﬂtirilmiﬂ. Buna itiraz ettik, keﬂke Say›n Bakan
burada olsayd› da bu konuyu belki önemli say›p da, bizim için önemli de, tüketiciler
aç›s›ndan, bilmiyorum ülkeyi yönetenler aç›s›ndan da ayn› önemi var m›, buna belki
bir el atard› diye düﬂünüyorum. ﬁimdi son ba¤layaca¤›m.
Yani, ﬂunu demek istiyorum: Türkiye’de bir yandan bu demin sayd›¤›m Amerika ve di¤er bat›l› ülkeler, geliﬂmiﬂ ekonomilere sahip ülkeler gibi ayn› yolda ilerlemekte. Kurulan mant›k, ne kadar çok tüketirsen ekonomimiz için o kadar iyidir mant›¤›
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bizde de yavaﬂ yavaﬂ oturmuﬂ ve oturtulmakta. Bu dünya baz›nda düﬂündü¤ünüzde bir beﬂte birlik kesimden bahsettim, en zengin tepedeki beﬂte birlik kesim. Ama,
bu iﬂin, bir de madalyonun ters taraf› var, bir de en alttaki beﬂte birlik kesim var
de¤erli arkadaﬂlar›m ve en az tepedeki beﬂte bir kadar dünyan›n do¤al dengesine
zarar veriyorlar. Bu en alttaki beﬂte birin tek bir hedefi vard›r, ertesi güne nas›l ç›kaca¤›z. Bir parça yiyecek bulup sa¤ salim ertesi günü atlatmak. Biraz çal› ç›rp›
odun bulup ›s›nabilmek, bir dam alt› bulup bar›nabilmek, çocuklar›na ve kendine örtünecek baz› iﬂte kumaﬂ parçalar› bulmak. Bu uçtaki beﬂte birlik kesimse fazla tüketimin karﬂ›l›¤› olarak yeterinden az tükettikleri için do¤al kaynaklara zarar vermekte. Nas›l vermekte? ‹ﬂte iﬂsiz köylüler, Latin Amerika örne¤inde oldu¤u gibi,
Ya¤mur Ormanlar›'n› yakmakta, kendilerine tarla açmakta. Afrikal›lar, topraklar›
çok narindir onlar›n biliyoruz, çok derece verimsiz ve istismar edici kullanarak o
topraklar›n kalan›n› da çöl haline getirmekteler. Hadi baﬂka taraflara gitmeyelim,
ülkemizden örnek vereyim. Ülkemizde de tarla açmak için, açma derler, açma yaparlar, yani yakarlar, bilerek yakarlar ve tarla sahibi olurlar. Karadeniz örne¤inde
gördü¤ümüz gibi köksüz bitkileri dikerek, yani a¤açlar› söküp köksüz çay gibi bitkileri dikerek erozyona, dolay›s›yla topraklar›n kayb›na sebep olurlar. Buna bir de ﬂunu
ilave edebiliriz: Bu az geliﬂmiﬂ ülkelerde ne yetiﬂiyor ya da hangi do¤al kaynaklar›,
madenleri, mineralleri varsa, bunlar› da sonuna kadar sömürerek, yani kaz›yarak,
dibini kaz›yarak Bat›l› geliﬂmiﬂ ülkelere ihraç etmek, iﬂte onun getirisinden yararlanmak ve o ﬂekilde kalk›nmak amac›yla kendi elleriyle yine kendi ülkelerini, dolay›s›yla dünyan›n da do¤al dengesini muazzam bir ﬂekilde tahrip etmektedir.
Sonuç; iki ayr› uçtan dünyan›n beﬂte ikilik k›sm›, çarp›k tüketim mant›klar›yla,
çarp›k tüketim yöntemleriyle do¤ay› yok etme yar›ﬂ›ndad›rlar. Ben diyorum ki, Türkiye için geç de¤ildir. Biz hala bu anlamda yap›lm›ﬂ iﬂlerden, dünya genelinden ders
alarak kendi kendimize çekidüzen verip bu zararlar› en aza indirgemenin yollar›n›
bulabiliriz diye düﬂünüyorum.
Teﬂekkür ederim.

Melih Baﬂ
Efendim, san›yorum salondaki herkes mutab›kt›r, sanki vicdan›m›z›n sesini
dinledik gibi oldu, gerçekten hep böyle kokmaz, bulaﬂmaz konuﬂmalardan. Efendim,
çevre politikalar üstü bir mevzudur, herkesin ilgi göstermesi gerekir gibi beylik cüm-
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leler edilir. Halbuki çevre ideolojiler üstü de¤il, her ideolojinin bir çevre yaklaﬂ›m› var.
Örne¤in piyasa ekonomisinin çevre yaklaﬂ›m›n› çok güzel bir eleﬂtirel biçimde bize
sergiledi Ayﬂe Han›m, teﬂekkür ederiz kendisine. Tabii benim sol taraf›mdaki panda
da diyor ki, sizin yine beﬂte biriniz var, iyi yaﬂ›yor, ya bizim soyumuz tükeniyor.
ﬁimdi bu ba¤lant›y› niye yapt›m? ﬁimdi son konuﬂmac›m›z geoekoloji konusunda
çal›ﬂmalar yapan bir dostumuz Metin Erten, ayn› zamanda kitab›da var “Yerel Yönetimler ve Çevre” diye. Salonun d›ﬂ›nda standa tedarik edebilirsiniz. Geoekoloji,
kendisi tabii daha belki k›sa bir aç›klama yapabilir, insan müdahalesi oldu¤u zaman
ekolojide ne gibi de¤iﬂiklikler oluyor onu bize ele alacak ama, daha çok da yerel yönetimler ve çevre iliﬂkisini, özellikle de çevre temizlik vergisini iﬂleyecek. Bu çevre
temizlik vergisi, biraz önce Veysi Sevi¤ hocam›z güzel toparlad›, vergilendirme ﬂeklinde kullan›lan bir çevre yönetim arac›. Tabii bir de kontroller var, tüketicilerin sorumlu bir kitle olarak yapt›¤› gibi. Bir de ﬂirketlerin gönüllü programlar› da var, iﬂte
çeﬂitli bankalar yap›yor bunu, görüyorsunuz banka kartlar›n›za, bunun gibi çeﬂitli
ekonomik çevre yönetim programlar›, araçlar› gün geçtikçe ço¤al›yor. Tabii iﬂte
bunlardan biri de vergi ve bunlardan biri de çevre temizlik vergisi. Biraz önce Ayﬂe
Han›m güzelce eleﬂtirdi, ben de bir cümleyle eklentide bulunmak istiyorum. Kirleten
öder ilkesi, piyasa ekonomisi prati¤inde ödedikçe kirletebilirsinize dönüﬂüyor. ‹nanm›yorsan›z ç›k›n bak›n çevreye. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen Metin
Bey'e vereyim. Buyurun Metin Bey.

Metin Erten
Teﬂekkür ederim. Ben öncelikle çok k›sa olarak madem Melih Bey sözünü etti,
geoekoloji konusunda çok k›sa bir tan›m yapmak istiyorum. Çevre sorunlar› denilen
genel olgu, çok de¤iﬂik biçimlerde inceleniyor, de¤iﬂik alanlarda. Bunlar›n baﬂl›calar›,
bir bölümü, iﬂte çevre mühendisleri var. Çevre mühendisleri daha çok kentle ilgili,
kentteki yerleﬂim düzeniyle ilgili, insanlar bir kentte nas›l bir ortam bulursa daha
iyi yaﬂayabilir diyen bir bilim dal›. Bir de ekoloji var, onun tam karﬂ›s›nda, bunun d›ﬂ›nda kentle geliﬂen, insan›n yaratt›¤›, insan›n üretti¤i yapay ortamd›r, do¤al ortamd›r kent. Kentlerin d›ﬂ›ndaki ö¤eleri inceler. Geoekoloji ise, insan›n müdahalesi
sonucu o do¤a sistemi, o dengeyi, do¤adaki dengeye insan müdahale etti¤i zaman
ne olur, ne kadar müdahale ederse nas›l bir sonuç ortaya ç›kar gibi bu anlamda
içeri¤i olan bilim dal›. Ben hemen Veysi Bey'le ilgili bir ﬂey söylemek istiyorum, ko-
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nuﬂmam›n baﬂ›na dönece¤im; sürekli olarak yerel yönetim tabirini kulland›, yerli yönetim keﬂke olabilseydik diyorum ben, hep belediyeyiz Türkiye’de, yerel yönetim ola
bildi¤imiz zaman, yerel yönetimin de tan›m› gere¤i yerlerinde, kendi illerinde, kendi
yörelerinde vergi alabilme, bir süreci oluﬂturabilme ﬂanslar› olacak, dünyadaki yerel
yönetimlerin uygulamalar› bu. O zaman Veysi Bey'in verdi¤i Londra örne¤indeki gibi
bir uygulama yapma ﬂans›m›z olacak.
Yine çok k›sa olarak çöple ilgili oldu¤u için, çöp depolama yöntemlerimizle ilgili
çok k›sa bir ﬂey söylemek istiyorum. Ülkemizdeki çöplerin geri toplanmas› ve uzaklaﬂt›r›lmas› ya da biriktirilmesi çok ça¤d›ﬂ› bir biçimde, çok basit bir biçimde yap›l›yor. Sadece yasalar belediyelere bunun için bir görev vermiﬂ, sadece toplan›yor ve
uzaklaﬂt›r›l›yor, ondan sonras›na kar›ﬂ›lm›yor, nas›l yapars›n›z, ne yapars›n›z diye.
Burada ben öncelikle çevre temizlik vergisiyle ilgili bir ﬂey söylemek istiyorum.
Bu ad yanl›ﬂ, “Çevre Temizlik Vergisi” ad› yanl›ﬂ. ﬁu anlamda yanl›ﬂ: Bu ad› koyan
belki bilinçli olarak böyle bir ad koydular ya da bilinçsiz olarak bilemiyorum ama, sonuçta insanlara çevre eﬂittir temizlik gibi bir yan›lg›ya yol aç›yor. Yani, çevre sorunu dedi¤iniz için temizlik demektir gibi. Bunun sonucunda “Tabii sokaklar›m›z temiz
olursa, belediyeler sokaklar›m›zdan zaman›nda çöplerimizi al›rsa çevre sorunu yoktur”a var›yor psikolojik olarak, böyle bir dayatma geliyor. Asl›nda çevre sorunlar›
kentin temiz olmas› de¤il. Çevre sorunu nedir? ‹ﬂte Murgul’daki bak›r iﬂletmelerinin
verdi¤i zarard›r. Çevre sorunlar› Trabzon’daki çimento fabrikas›n›n verdi¤i zarard›r,
çevre sorunlar› Çarﬂamba Ovas›'ndaki, Samsun’daki asit fabrikas›n›n verdi¤i zarard›r. ‹stanbul’da kentin ortas›ndaki asfalt fabrikalar›n›n sahibi belediyedir bunlar›n,
verdi¤i zararlard›r. Plastiklerdir soka¤a at›lan, hava kirlili¤idir, su kirlili¤idir, nükleer
at›klar, nükleer santralledir, tüketim ekonomisinin kendisidir, türlerin azalmas›,
ozon y›rt›lmas›, kaçak yap›laﬂmad›r kentlerimizde görünen. Sonuç olarak do¤al ortam›n bozulmas›n› sa¤layan her ﬂeydir, temizlik de¤il. Bu anlamda sadece çevre
vergisi olsayd› ya da sadece temizlik vergisi olsayd› yada bir baﬂka ad alt›nda olsayd› çok daha iyi olurdu diye düﬂünüyorum. Böyle bir yanl›ﬂ anlamaya neden oluyor çünkü.
Genellikle çevrecilik denildi¤i zaman çiçek, böcek, iﬂte a¤aç dikme filan ﬂeklinde alg›lan›yor, bunun sonucu olarak o anlamda söylüyorum. Belediyelerimizde son
y›llarda h›zla oluﬂan yeni bir müdürlük var, çevre müdürleri, çevre koruma müdürleri
diye. Anakent belediyelerinde iﬂte daire baﬂkanl›klar› oldu, yeni müdürlükler oldu.
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ﬁimdi bu yanl›ﬂ yaklaﬂ›mdan ötürü çevre müdürlerimiz de yeterli, gerekti¤i gibi çal›ﬂma yapam›yorlar, yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s› var o anda.
ﬁimdi bizim, ben ayn› zamanda belediyede çal›ﬂ›yorum ‹stanbul’da, bizim çevre
müdürlerimizin yapt›¤› genellikle ﬂu, yani tek tek ﬂuras› buras› falan diye demiyorum, genel olarak söylüyorum. Örne¤in iﬂte hangi bacadan havaya duman ç›k›yor o
kontrol ediliyor iﬂte. Biraz park bahçeler müdürlü¤ünün iﬂleri yap›l›yor, ﬂuraya a¤aç
dikelim, buraya çiçek dikelim türünden. Biraz veteriner müdürlü¤ünün iﬂleri yap›l›yor, iﬂte köpekler, kuduz köpek olma tehlikesi var ﬂurada, dolaﬂ›yor gibilerden. Biraz fen iﬂlerinin iﬂlerini yap›yor, kald›r›mlar›n düzenlenmesi. Biraz temizlik iﬂleri müdürlü¤ü yap›yor, ﬂurada çöp kalm›ﬂ türünden. Ve sonuç olarak yine bir baﬂka belediyenin y›ll›k çal›ﬂma raporu var, biliyorsunuz belediyeler her y›l y›ll›k çal›ﬂma raporu
yaparlar, oradaki bir metin çevre koruma müdürlü¤ünün yapt›¤› çal›ﬂmalar olarak.
Aynen ﬂöyle okuyorum: “Çevre koruma çal›ﬂmalar› kapsam›nda a¤açland›rma kampanyalar› düzenlenmiﬂ, park bahçeler müdürlü¤üyle birlikte park ve yeﬂil alan düzenlemeleri yap›lm›ﬂt›r” Çevre koruma müdürlü¤ünün yapt›klar› da bu. Birtak›m belediyeler gerçekten bunu aﬂan bir ﬂeyler yap›yorlar ama, temel bak›ﬂ aç›s›, çevre
müdürlerinin temel bak›ﬂ aç›s› ne yaz›k ki bu a¤aç dikme, çiçek ekmenin d›ﬂ›nda bunun ötesine geçemiyor.
Peki ne yapal›m? Bu konuda benim önerdi¤im ﬂey ﬂu: Belediyeler bir yörenin
seçilmiﬂ en üst düzeydeki organlar›d›r, yöre ad›na yöredeki insanlar›n seçti¤i, o yöreyi temsil eden. Bu anlamda çevre müdürleri kendi ilçelerindeki di¤er çal›ﬂmalar›,
biraz önce çal›ﬂmalar› yapmak koﬂuluyla, onlar da yap›ls›n, onlarla birlikte, mutlaka
her yerde çevreyle ilgili, çevre sorunlar›yla ilgili birtak›m dernekler var, kuruluﬂlar
vard›r, dernek durumuna dönüﬂmemiﬂ bile olsa, bunlar›n üstünde bir eﬂgüdüm sa¤lay›c›, bunlar›n bir arada çal›ﬂmalar›n›, etkinliklerini, yapt›¤› eylemlere ortam haz›rlay›c› bir çal›ﬂma biçimine dönüﬂtürülmeli. Örne¤in, bildirilerini basabilirler, bu tip
kuruluﬂlar genellikle paras›zd›r çünkü, afiﬂini haz›rlayabilirler, yapacaklar› bir eylem
yada bir etkinlik oldu¤u zaman bas›n kuruluﬂlar›yla iliﬂki kurma ﬂanslar› yoktur fazla, belediye bu bas›n ve iliﬂkilerini sa¤layabilir. Bir yere gidecekse örne¤in, varsayal›m ﬁile’de bir ﬂey yap›lacak ‹stanbul’la ilgili diyelim, o yöredeki insanlar gitmek istiyor buraya, ona otobüs sa¤lanabilir, verilebilir ve buna yönelik birtak›m ﬂeyler sa¤lanabilir. Ancak hiçbir ﬂekilde bu tür kuruluﬂlar hani bütün bunlar› senin ad›na ben
yap›yorum, bana güdümlü olacaks›n, bana karﬂ› bir ﬂey yapmayacaks›n gibi onlar›n

1022

1990-2006 PANELLER <<<

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1023

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

da özgürlüklerine müdahale etmemek koﬂuluyla kendi yörelerindeki çevre ve yeﬂilci
örgütlere, kuruluﬂlara bunlar yard›mc› olmal›d›r diye düﬂünüyorum.

Melih Baﬂ
Bu arada müsaadenizle bir duyuru yapay›m. Efendim, oturumun sonunda bir
plaket törenimiz olacak; duyurmam istendi, onu duyuray›m. Bir de çok k›sa sorular›n›z varsa e¤er konuﬂmac›lara yöneltilecek, onlar› çok k›sa ka¤›da yaz›l› olarak bana verirseniz kendilerine takdim ederim. Teﬂekkür ederim. Buyurun Metin Bey.

Metin Erten
Teﬂekkür ederim. Uygulamada birtak›m sorunlar var. ﬁimdi Çevre Temizlik
Vergisi yeni oluﬂturuldu. Burada vatandaﬂlara sorulan küçük çapta da olsa bir anket yapm›ﬂt›m kendi belediyemde bu konuyla ilgili, onu da gösterece¤im. Bu toplanan paran›n yüzde 10’u Çevre Bakanl›¤›'na, yüzde 20’si Büyükﬂehir Belediyesi'ne gidiyor, yüzde 70’i de tabii ilçede kal›yor. Gecikme cezalar› kendi ilçesine kal›yor.
Birtak›m sorunlar da ﬂöyle: Ana paray› ödeyen vatandaﬂ, yani diyelim ki 500
bin lira ana paras› var, 300 bin lira da gecikmeden kaynaklanan borcu var, o 300’ü
ödemeyip ana paray› ödedi¤i zaman o 300 hep y›llarca 300 olarak kal›yor, ne zamansa o son de¤eriyle kal›yor. Bununla ilgili bütün di¤er vergilerde oldu¤u gibi, yetersiz olam›yor bunlar diye. As›l önemli uygulama da, sanayi kuruluﬂlar› ya da büyük iﬂletmelerde bu ﬂeye kat›l›yorlar, vergi ödüyorlar. Ancak di¤er bir konuta göre,
özellikle böyle bir genelleme yaparsak düﬂük gibi kal›yor. ﬁöyle diyeyim: Örne¤in bu
otel, eminim öyledir ya da iﬂte Ç›ra¤an Otel ya da büyük bir otel en üst düzeyde
vergi ödüyor. Ben Ç›ra¤an’›n verdi¤ini biliyorum, 158 milyon lira veriyor en üst düzeyde. Ama Ç›ra¤an’›n iﬂletmecisi tek oldu¤u için bir kiﬂi ad›na ödüyor, sadece 158
milyon ödüyor. Bunun içinde iﬂte lokantas›, barlar›, diskotekleri, büfeleri, kuru temizlemesi, odalar, bir sürü at›¤› var, onun üretti¤i at›kla bir evin üretti¤i at›¤› kiloya vurdu¤unuzda, buran›n yaklaﬂ›k belki 400, belki 500 milyon gibi bir ﬂey ödemesi
gerekiyor, burada bir yanl›ﬂl›k var, büyük ﬂirketlerde böyle. Bir deri fabrikas› öyle.
Deride biliyorsunuz çok at›k oluyor, özellikle sulu biçimde, suyla birlikte. Oran›n daha da aç›lmas› gerekiyor, burada bir yanl›ﬂl›k yap›lm›ﬂ diye düﬂünüyorum.
Bir de ilk ödemede, çevre vergisi öderken baﬂlang›çta evle ilgiliyse metrekarenizi, 150 metrekarelik evinizi iﬂte 80 metrekare derseniz 80 metrekare üzerinden
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vergi ödüyorsunuz ve hep o 80 metrekare üzerinde gidiyor, pek denetleme ﬂans› olmuyor. Ama, bir kez baﬂta 150 dediniz mi, art›k geriye dönüﬂünüz de kalm›yor. Bu denetlenemiyor. Kirac›larla ilgili denetlenemiyor. Ben yine fazla zaman geçirmeden k›sa
da olsa bir anket yapm›ﬂt›m çal›ﬂt›¤›m Beﬂiktaﬂ Belediyesi'nde. Vergiyi ödemeye gelen vatandaﬂlarla kuyrukta hemen onlar ödemelerini yaparken. Tabii çok az soru sorabildik, insanlar›n hem can s›k›nt›s› var, hem bir yandan ilgileniyorlar, fazla uzun de¤il, sadece 9 soru sorabildik. Bu konuyla ilgili bu insanlar›n düﬂünceleri, 100 kiﬂiye uygulad›m birebir. Onunla ilgili düﬂüncelerimi görmeniz aç›s›ndan yararl› olur san›yorum.
Birincisi bu, neden ödüyorsunuz bu vergiyi? Belediye istiyor diyorlar, devlet istiyor,
yüzde 34’ü herhangi biçimde sonuç olarak bana dönecek pek fark etmez diyor, bilmeyenler var. Devletin istedi¤ini söyleyenler var, sadece belediye istiyor bunu, iliﬂkisi yok
diyenler var. Burada bunun yorumu da vatandaﬂtan genellikle bu iﬂin nereden kaynakland›¤›, kimin istedi¤i, nereye gidece¤ini bilmedikleri do¤rultusunda. Bir di¤eri, çevre
temizlik vergisi al›nmal› m› diye. Evet diyenler var, hay›r diyenler var. Bu yüzde 32’nin
içinde ve baﬂlang›çta hiçbir vergi al›nmamal› diyenlerin olaca¤›n› düﬂünmedik, öyle bir
soru sormam›ﬂt›m, ancak yüzde 32’nin içinde yaklaﬂ›k yüzde 10 gibi tahmin ediyorum
bunu belirleyemedim soru sormad›¤›m için, bu ﬂekilde hay›r belediye hiçbir türden vergi almamal›, hatta devlet de almamal› diyenler de ç›kt›.
‹nsanlar›n yaklaﬂ›k yar›s› demin de söyledi¤im gibi, bu vergilerin nereye gitti¤ini
bilemiyor, ne yap›ld›¤›n›, ne için kullan›ld›¤›n›. Tabii bütün bunlar zaman›nda eksik bilgilendirmeden kaynaklan›yor, vatandaﬂlar› eksik bilgilendirmeden kaynaklan›yor. Çevre
temizlik vergisini nerede ödemek istersiniz; ço¤unlukla bankadan diyorlar. Baﬂkanlar›m›z bilirler, bankadan ödemelerde genellikle birtak›m sorunlar ç›k›yor zaman›nda aktarma yapmad›klar› için. Ona ra¤men yine de bankadan diyenler ço¤unlukta.
ﬁimdi burada neden az soru sorabildi¤imle ilgili cevap; demek ki karﬂ›laﬂt›¤›m›z
sorunlar›n çok büyük bölümü kuyrukta beklemek, insanlar kuyrukta beklemekten büyük
ﬂikayetçiler. Onun d›ﬂ›nda di¤erleri fazla bir problem de¤il. Ve yüzde 5’lik bölüm de hiçbir ﬂikayeti yok demiﬂ.
Bir di¤er soru, evsahibi kirac› aras›nda bu ödemelerle ilgili. Buradan da ﬂu yorumu yapabiliriz: Çevre temizlik vergisi ödeyenlerin çok büyük bir bölümü ev sahipleridir,
kirac›lar çevre temizlik vergisi ödemiyorlar. Bunun nedeni de denetlenemediklerinden.
Ne zaman kirac› olarak geldiler, ne zaman gittiler, bilemediklerinden. Deminki soruyu
bu soruya gelmek için sormuﬂtum, kirac›n›z varsa çevre temizlik vergisini o mu ödüyor
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diye. Burada büyük bir bölümü bilmiyor çevre temizlik vergisini nas›l ödedi¤ini, ödeyip
ödemedi¤ini de bilmiyor. Kirac›n›n ödemedi¤inden emin olan yüzde 19’luk bir kesim var,
ödemiyor, ödenmedi¤ini biliyorum diyor. Yüzde 5’lik bir bölümü var onun yerine ben
ödüyorum diyen. Kirac›dan o genel oran›n içindekinden daha az vergi ödediklerini gösteren k›s›m.
Ve son bir soru, bütün bu paralar toplan›yor, size nas›l dönmesini istersiniz diye
sormuﬂtum. Burada temiz bir ilçe olarak yar›s›, yüzde 52’si, burada baﬂlang›çta beri
aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m çevre temizlik vergisin ad›ndanda kaynaklanan bir ﬂey var, çevre temizlik vergisi al›nd›¤› için çöplerimiz daha çabuk toplan›yor diye bir anlay›ﬂ var.
Bu kadar, teﬂekkür ederim.

Melih Baﬂ
Gerçekten kuyrukta beklemekten ﬂikayet ediyoruz ama, acaba bu çevrenin kirlenmesinden de ayn› biçimde, ciddi biçimde ﬂikayet ediyor muyuz? Meslektaﬂlar›m›zdan birisi, Kenan Onur Bey ciddi biçimde ﬂikayetçi. Yollad›¤› soruda ﬂöyle diyor: Bu
çevre temizlik vergisini toplayan yerel yönetimler ormanlar› katledip ondan sonra da
bize bu vergiyi geri döndürmüyorlar. Yani, bu verginin tahsilat, tahsisat ve harcamalar›nda bir etkisizlik var gibi. Bu soruyu yorumlamas›n› üstad›m›z Veysi Sevi¤'den istirham edelim. Buyurun hocam.

Veysi Sevi¤
Teﬂekkür ederim. ﬁimdi yerel yönetimler gelir sa¤lama olana¤›ndan yoksun, siyasal iktidarlar yerel yönetimler üzerinde bask› kurabiliyorlar, maddi bask› kurabiliyorlar. Yerel yönetimlerin harcama yapmas› laz›m, kendilerini be¤endirmeleri laz›m. ‹smen, arkadaﬂ›m çok güzel söyledi, ismen yerel yönetim, ama fiilen imkans›zl›klar içerisinde. Peki, bu imkans›zl›klar› aﬂarken ne yap›yorlar? Ruhsat verilirken baz› göz yummalar oluyor, yine baz› olaylara seyirci kalabiliyorlar, bu da tabii ekolojik dengeyi, çevreyi bozan ve do¤al kaynaklar› tüketen bir olay olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Y›llarca ruhsat alamam›ﬂ, izin verilmemiﬂ yerlerde bak›yorsunuz bir gecede iﬂler bitiveriyor. Tabii
bunu genellemek çok do¤ru de¤il, genelleme de yapamay›z ama, bugün ülkemizde yerel
yönetimlerin bir arkadaﬂ›m son derece iyi bir çal›ﬂma sergiledi. Yerel yönetimlerin
kendilerini yaﬂatabilecek tüzel kiﬂiliklerini kabul ettirebilecek bir hüviyete kavuﬂturulmas› do¤ru. Çok sorunu var yerel yönetimlerin, fakat imkanlar› yok. Tabii ki bu olay›
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kötü de¤erlendirenler de var.
Han›mefendi burada nelere dikkatimizi çekti; gördük. ﬁimdi düﬂünebiliyor musunuz buzdolab›, çamaﬂ›r makinelerini nereye atacak millet? Nereye atacak bunlar›?
Arabalar› nereye atacak? Do¤aya. Bunlara kimse ses seda ç›kartm›yor, hatta bunlar›
olumlu da karﬂ›l›yoruz, tüketim toplumu yapal›m, iﬂte herkes tüketsin, kutusunu ats›n, ﬂiﬂesini ats›n, hiç kimse bunlara ses seda ç›kartm›yor. ﬁimdi olayda bir baﬂ›bozukluk var, bir düzensizlik var. Bu düzensizli¤in giderilebilmesi için ciddi önlemlerin
al›nmas› laz›m. Sanayileﬂmiﬂ ülkeler teorik olarak konuﬂuyorum ﬂimdi art›klar›n›, pisliklerini di¤er ülkelerin hudutlar› içerisine boﬂaltmada zaman›nda sak›nca görmediler.
Adriyatik Denizi'ni böyle pislettiler, Akdeniz’i böyle yok ettiler. Türkiye’yi ﬂimdi Gümrük
Birli¤i’ne ald›lar, a¤›r sanayiyi Türkiye’ye kayd›racaklar yak›n bir gelecekte, göreceksiniz.
ﬁimdi bu konuda dünyan›n yaﬂad›¤› bir sorun var, sanayileﬂmiﬂ ülkelerden di¤er
ülkelere yans›yan bir sorun bu; bu geliﬂmekte olan veya geliﬂme çizgisine yaklaﬂan ülkelerde bu olay›n çok ak›lc› de¤erlendirilmesi laz›m, yoksa bu ülkenin çölleﬂmesi veya
yok olmas› art›k gün gibi yak›n, çok k›sa sürede olacak. ﬁimdi tabii bu arada yerel yönetimlerde, ki yerel yönetimlerde do¤ru belediye baﬂkanlar›m›za önemli görevler düﬂüyor, ama bu görev düﬂerken ne yaps›nlar diye de düﬂünüyorum. Çünkü, bir seçim, bu
makama gelmiﬂler hizmet yapacaklar, fakat gelir yok. Toplamak mümkün de¤il. ﬁimdi
emlak vergisini toplamaya kalksalar halk tepki gösterecek. Çevre vergisini ver deseler
halk tepki gösterecek. ﬁimdi Bak›rköy Belediyesi'yle bilmem Barbaros Belediyesi'ni bir
arada tutmayal›m. Bak›rköy Belediyesi canavar, teﬂkilat› kurmuﬂ geliyor vergiyi yat›
r›yor, belli bir kültüre eriﬂmiﬂ halk› var. Ama Barbaros Belediyesi 2 bin nüfusu olan bir
yer, ﬂimdi burada adama ver vergi desen, adam bir daha seni seçmeyece¤im der. Ne
yaps›n? ﬁimdi o vakit Türkiye’de bu iﬂleri halledebilecek bir bilincin oluﬂturulmas› laz›m, topyekun bilinçlenme laz›m. O bilincin parlamentoya yans›mas› laz›m, parlamentodan karar ç›kmas› laz›m ve bu kararlar›n uygulanmas›, izlenmesi laz›m; iﬂte sorunlar burada dü¤ümleniyor.
Biz Türkiye olarak sorunlar›, esasen çevre sorunlar›n› al›p da parla mentoya yada gitti¤imiz bir çizgide, bir platformda de¤erlendirmemiz laz›m. Yoksa, 2 bin nüfusu
olan her yere bir belediye. Adam yandaki belediyeden kamyona koyuyor bu tarafa getiriyor 500 kiﬂi, 2 bin oldu bir belediye. ﬁimdi bu belediyeyi kurduk, tamam, peki nas›l
yaﬂayacak bu belediye, ne yapacak bu belediye? Yolun ortas›na bina yapay›m m›? Ver
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paray› yap kardeﬂim. Denizin üzerine ç›kay›m m›? Ver paray› yap kardeﬂim. ﬁimdi sistem böyle çal›ﬂ›yor, bunu kabul edelim. Ama, burada konuyu e¤er biz bu gerçekleri de
görmezsek, son derece gelecekte s›k›nt›lara girece¤iz ve hep beraber görece¤iz, hep
beraber yaﬂayaca¤›z bunlar›. Sistemi burada de¤erlendirmemiz laz›m. Sistem, Türkiye’nin yönetim sistemi. Sistem, halk›n Türkiye’ye sahip ç›kma sistemi. Biz e¤er bunu
olaylara sahip ç›kamazsak, toplumsal bilinçlenme olmazsa Türkiye’de, yani bir han›me
fendi gibi birisi ç›k›p bize bunu ö¤retmezse, bir arkadaﬂ›m bir masan›n baﬂ›nda gelene
bir sorumluluk taﬂ›y›p bunu sormasayd› ne olurdu. Benim ﬂu sevgili, sol taraf›mda
oturan arkadaﬂ›n elini öpmek geliyor içimden. Çünkü niye biliyor musunuz? E¤er deseydik ki gelene gidene senin iﬂin çok, ver bakay›m ﬂuradan ﬂey deseydi, buraya gelmezdi, bu araﬂt›rmaya da göremezdik biz. Öylesi daha iyiydi, çünkü biraz kas›l›rd›,
maddi aç›dan toparlan›rd›. Ama o kendisine faydas›z, topluma faydal› bir iﬂ yapm›ﬂ.
Han›mefendi de kendisine faydas›z, topluma faydal› bir iﬂ yapm›ﬂ. ‹ﬂte bilinçlenme burada. Yoksa suçlamayal›m. Ümraniye Belediyesi'ne Bo¤az'›n ç›k›ﬂ›na orada 50 tane
villay› yapt›rmas›na müsaade etti diye k›zmayal›m veya Çaml›ca tepesine daireler dikiyor diye de k›zmayal›m, o sistemi biz yarat›yoruz, ona k›zal›m; biz, o sistemin suçlusu biziz. Toplumsal olarak bilinçlenmek ve topyekun olarak karﬂ› ç›kmam›z laz›m.
Son bir ﬂey söylemek istiyorum. Benim bir arkadaﬂ›m var, bu adam yabanc›. Senede iki defa Türkiye’ye geliyor, her geliﬂinde ben ‹stanbul’u ve Adalar› dolaﬂt›r›r›m. ﬁu
Bo¤az'da yap›lan kaz›kl› yola götürdü¤üm vakit adam saç›n› baﬂ›n› yoldu. Dedi ki, bu
yetmez, iki kaz›kl› yol da yan›na yap›n, hemen daha yak›n karﬂ›ya gidersiniz dedi. (Gülüﬂmeler) ﬁimdi buna toplum olarak e¤er biz hoﬂgörüyle bakacaksak, adam yapm›ﬂ,
Hollanda’da birisi dolmuﬂtur ama, okyanusun kenar›ndan toprak kazanmaya çal›ﬂm›ﬂ.
Biz oraya k›z›yoruz. Çok uzatt›m. Müsaade buyurun, bir ﬂey daha söylemek istiyorum.
Efendim, bundan beﬂ sene önce Hollanda’da peynir atölyelerine gidip merak vard› ﬂöyle nas›l peynir yap›l›yor diye. Orada halktan birisiyle tan›ﬂt›m, adam›n tek ﬂikayeti ﬂu: Gözün alabildi¤ine yeﬂil bir arazi, bu arazi üzerine, o s›cak suyun gelmesi dolay›s›yla çukurlar oluﬂuyormuﬂ. Hayvan yetiﬂtirmek için bu araziler tahsis edilmiﬂ.
Adam›n ﬂikayeti ﬂu: Bir kiﬂilik kulübe yap›lmas›na müsaade etmiyor devlet. E¤er bir
kiﬂilik kulübe yaparsak diyor, bütün topra¤› kamulaﬂt›r›yor, bir kiﬂilik kulübe diyor.
Ya¤mur ya¤d›¤› vakit ben veya koyunlara, hayvanlara bakan adam kulübenin alt›nda
dursun diye diyor. Hay›r diyor, bize diyor, plastik çad›r da¤›tacaklar, bu plastik çad›rda çok ﬂiddetli ya¤mur ya¤arsa açars›n›z alt›nda bar›n›rs›n›z. Plastik çad›r›n kurul-
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mas› için verilen çubuklar›n a¤›rl›¤› neredeyse 300-400 kilo. Bunlar› taﬂ›yaca¤›z hayvanlar›m›zla. Arabay› tarlan›n ortas›na sokamayacaks›n diyor, ancak yol kenar›na
plastik çad›r› kurabiliriz diyor, içeriye, otlak yere kuramay›z diyor. ﬁimdi adam o bilinci
alm›ﬂ, arazisini satam›yor. Arazinin üzerine bina yapam›yor, ya¤murdan korunmak
için kulübe yapam›yor. ﬁimdi ben bir de bir ﬂey söyleyeyim; buradan bizimkileri gönderelim, Londra’ya gönderelim Hayden park’ta acaba bir gecede kaç tane gökdelen ç›kar›r›z, yani bizim müteahhitlerimiz ö¤renecektir, defterlerini de biz tutar›z, de¤il mi?
Esas sorun burada beyler, yani bunu halletmemiz laz›m, ama bu bizim sorun.

Melih Baﬂ
Efendim, san›yorum birinci oturumda madalyonun ters yüzünü biraz açabildik,
inﬂallah ikinci oturumda madalyonun ters yüzünü iyice deﬂece¤iz. Ben birinci oturuma
kat›lmak lütfunu gösteren de¤erli konuﬂmac› arkadaﬂlar›ma teker teker teﬂekkür ediyorum huzurunuzda. Ayr›ca, sizlere de sabr›n›z için teﬂekkür ediyorum. Bir de s›rf bu
panelimiz için ta Çin’den kalk›p gelmiﬂ Bay Minning’e de teﬂekkür ediyorum. Ve sözü
ben plaket töreni için Genel Sekreterimize b›rakay›m.
Teﬂekkür ederim.

U¤ur Büyükbalkan (TÜRMOB Genel Sekreteri)
Panelimizin birinci oturumda panele kat›lan say›n de¤erli panelistlere teﬂekkür
ediyoruz ve plaketlerimizi takdim etmek istiyoruz.
Oturum Baﬂkan› Say›n Doktor Melih Baﬂ’›n plaketini vermek üzere TÜRMOB Genel Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa Özyürek’i davet ediyorum.
Say›n Ayﬂe Akman Han›mefendi’nin plaketini vermek üzere Küçükçekmece Belediye Baﬂkan› Say›n Nuri Seçil’i davet ediyorum.
Gazeteci Yazar Say›n Doktor Veysi Sevi¤ Bey'in plaketini vermek üzere Zeytinburnu Belediye Baﬂkan›'n› davet ediyorum.
Yazar Say›n Metin Erten Bey'in plaketlerini vermek üzere Kad›köy Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Hurﬂit Ak›n’› davet ediyorum.
15 dakikal›k bir aradan sonra ikinci oturumda buluﬂmak üzere sayg›lar sunuyoruz.
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(‹K‹NC‹ OTURUM)

Çetin Karakaﬂ
De¤erli izleyenler, panelimizin bu oturumunu aç›yorum. Öncelikle böyle yaﬂamsal bir konuyu panel konusu yapt›klar› için ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali
Müﬂavirler Odas›n› gerçekten yürekten kutlamak istiyorum. Özellikle biliyorum bugün beyannamelerin dolduruﬂunun son günüdür, buna ra¤men ciddi bir kat›l›m gördü¤ümü ifade etmek istiyorum.
Çevre, yaﬂamsal bir sorun. Kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve aktif olarak
çevreyle alakal› tedbirlerin al›nmas›nda topyekun bir anlay›ﬂa geçilmesinin de çok
önemli oldu¤unu ifade etmek istiyorum. Çevre, çok yeni olarak bir yaﬂamsal sorun
olmad›, Amerikal› beyaz K›z›lderili bölgesinin topraklar›na girdi¤inde de çevre yaﬂamsal bir sorun idi. Onun için K›z›lderili reis do¤an›n dedelerinden miras de¤il torunlardan ödünç al›nd›¤›n› söylüyor. Olay›n kökenine indi¤inizde çevre problemlerinin
birlikte yaﬂamdan, topluca yaﬂamdan kaynakland›¤›n› görüyorsunuz. Sanayileﬂme
süreci ve insan›n do¤ayla kavgas› sonuçta karﬂ›m›za çok ciddi çevre problemleri ç›kart›yor.
Listede olmamas›n› temenni etti¤imiz Ümraniye çöplü¤ü olay›, çok yak›n bir
geçmiﬂte karﬂ›m›za ciddi problem olarak ç›kt›. Öyle anlaﬂ›l›yor ki çevre sorunlar›n›n
çözümünde yerel yönetimler kentleﬂme sürecinin artmas›yla birlikte daha büyük
sorumluluklar almak durumundalar. Tahmin ediyorum, özellikle Ümraniye çöplü¤ünde yaﬂanan kötü olaydan sonra, yerel yönetimlere bu konuda daha aktif tedbirler
alman›z› sa¤lamak amac›yla biraz sonra tart›ﬂmas›n› yapaca¤›m›z 3914 say›l› çevre temizlik Vergisi ile yeni kaynak aktar›m›na karar verildi. Belki konunun daha iyi
anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak amac›yla çok k›saca bu verginin geliﬂimiyle alakal› bilgi sunmak istiyorum sizlere. Çevre temizlik vergisi Temmuz 1992’de yasalaﬂt›. Ana amac›; belediyelerin kat› at›k faaliyetlerinden yararlananlardan bir vergi al›nmas› olarak
tan›mland›. Hemen böyle bir tan›m, belediyelerin kat› at›k faaliyetlerinden yararlanmayanlarla bir tart›ﬂma baﬂlatt›. Yasan›n, yönetmeli¤in haz›rlanmas›, tüzü¤ün haz›rlanmas› epeyce bir zaman ald›. 1994 y›l›n›n ﬂubat ay›nda yasa yürürlü¤e girdi,
uygulamaya kondu daha do¤ru bir ifadeyle. Yasan›n teknik olarak çok k›sa bilgi
sunmak istiyorum. Getirildi¤i ﬂekliyle çevre temizlik vergisinin k›smen beyana dayal›
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bir vergidir. Ancak Bakanlar Kurulu bu vergide baz olmas› için yedi ayr› grup tan›mlad›, yedinci grup meskenler olmak üzere. Çevreyi daha çok kirletenlerden daha az
kirletenlere do¤ru bir kategori yapt›, bir dikey s›ralama ve her grubu kendi içerisinde beﬂ ayr› dereceye böldü.
Bakanlar Kurulu grupland›rmay› resmen kendisi yapm›ﬂ olmas›na ra¤men, yatay de¤erlendirmeyi, derecelendirmeyi daha do¤ru bir ifadeyle belediyelerin meclislerine b›rakt›. Yani, sözgelimi 7. grupta 1. derecenin karﬂ›l›¤› 100 bin lira iken, 5. derecenin karﬂ›l›¤› 25 bin lira oldu ve yasa belediye meclislerine kentin çeﬂitli yerlerinde kullan›lacak kriterler ile kimden 100 bin lira, kimden 25 bin lira al›nmas› gerekti¤i
konusundaki karar› belediye meclislerine b›rakt›. 1994 y›l›n›n ﬂubat ay›nda bize göre
aceleye gelen bir ﬂekilde bu derecelendirmenin belediye meclisleri taraf›ndan yap›ld›¤› ve bu de¤erlendirmede 27 Mart 1994 tarihinde yerel seçimler yenilece¤i için de
yerel yöneticiler, o zaman›n yöneticileri bir genel yaklaﬂ›m olarak derecelendirmeyi
mümkün mertebe düﬂük tarifeyi öne ç›karan bir yaklaﬂ›m› daha uygun gördüler.
Teknik olarak hesaplanmas› güç bir vergi oldu¤unu ifade etmek istiyorum. Beyana dayal› olmas›na ra¤men bir defa baﬂlang›çta ald›¤›n›z beyanda e¤er problem
varsa, ondan sonra problemi düzeltme ﬂans›n›z yok.
Ben bu k›sa aç›klamadan sonra say›n belediye baﬂkanlar›m›za ortak bir soru
yöneltmek istiyorum; çevre ile ilgili uygulamalar›n› anlatmalar›n› rica ediyorum kendilerinden ve Çevre Temizlik Vergisi toplanmas›yla alakal› e¤er sorun yaﬂ›yorlarsa,
bir de onlar›n pence resinden buray› sizlere anlatmalar›n› istirham ediyorum. ‹lk sözü Zeytinburnu Belediye Baﬂkan› Say›n Doktor Adil Emecan’a vermek istiyorum.
Buyurunuz.

Adil Emecan
Öncelikle bu alk›ﬂlar Say›n Karakaﬂ’a, önce bunu ifade etmek istiyorum, bu
güzel konuﬂman›zdan dolay› bu alk›ﬂlar, ben teﬂekkür ederim.
Özellikle ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›'n›n say›n yöneticilerini, bütün toplumumuzu yak›ndan ilgilendiren, hatta dünya ölçe¤inde çok
önemli bir yeri olan, çok güzel bir konuya böylesine ciddiyetle e¤ildikleri için teﬂekkür
etmek istiyorum. Bütün misafirleri sayg›yla selamlamak istiyorum ve konuﬂmac›
arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum. Bu arada
Say›n Bakan›m›z›n da bu toplant›ya ilgi göstermiﬂ olmas› gerçekten bize
mutluluk verdi. TÜRMOB Baﬂkan›'n›n da bu toplant›ya kat›lm›ﬂ olmalar›, buraya sa-
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dece ‹stanbul’daki serbest muhasebecilerin, mali müﬂavirlerin de¤il Türkiye ölçe¤indeki bütün meslek erbaplar›m›z›n ne kadar ilgi gösterdi¤ini ortaya koymuﬂtur. Onun
için serbest muhasebeci ve mali müﬂavirlere bu kat›l›mdan ötürü de teﬂekkür etmek istiyorum.
ﬁimdi ÇTV, art›k biz bu de¤erlere al›ﬂmaya baﬂlad›k, evvela KDV çok konuﬂulurdu, o unutuldu, en az›ndan aksayan yönleri vard›, ben o konunun uzman› de¤ilim
ama, KDV art›k topluma mal oldu, ﬂimdi s›ra ÇTV’de, ÇTV tart›ﬂ›l›yor. Yani, ortaya
kondu, belediyeler bu yönde çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar. Ama, iﬂte ortaya konmuﬂ
olan yasayla prati¤in çeliﬂkilerini gönderdikçe olay daha fazla tart›ﬂ›l›r hale gelmeye baﬂlad›. Zannederim bundan sonra da çevre konusu çok önemli oldu¤u için, bu
ÇTV daha fazla konuﬂulur hale gelecektir. Arkadan zannediyorum baﬂka neler gelecektir, bakal›m bizi neler bekliyor, bunu zaman gösterecek.
ﬁimdi Türkiye’de yaﬂanan bir olgu var, kentlere göç olgusu. Bugün, Türkiye bir
zamanlar›n bu¤day ambar› olarak bütün dünya genelinde bilinirken, tah›l ambar›
olarak bilinirken, Türkiye bugün bu¤day ithal eden de¤il bu¤day ithal etmekte zorlanan bir ülke konumuna gelmiﬂtir. Özellikle bölgemde bu¤dayla yak›ndan ilgisi olan, iﬂ
kollar›nda iﬂtigal eden baz› insanlarla yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, paralar› oldu¤u
halde, imkanlar› oldu¤u halde bu¤day ithal etmekte zorland›klar›n› dile getiriyorlar.
Yine, bir di¤er olgu hayvanc›l›k konusu Türkiye’nin geldi¤i nokta. Bir zamanlar hayvan ihraç eden, hatta do¤uda, güneydo¤uda ‹ran’a veya civar› ülkelere, komﬂu ülkelere hayvan kaçakç›l›¤›n›n yaﬂand›¤› ülkemizde, maalesef bugün tam tersi bir olguyla karﬂ› karﬂ›yay›z. Üretim tamamen hayvanc›l›k, besicilik tamamen körelmiﬂ vaziyette ve hayvanc›l›k konusunda çok büyük s›k›nt›lar içinde özellikle o kesimle ilgilenen vatandaﬂlar›m›z. ﬁimdi bu kentlere göçün de¤erlendirilmesinde zannediyorum
bir ufak kriter olarak gözümüzün önünde bulunmal›. Gerçekten bugün e¤er o bahsetti¤im alanlarda bir s›k›nt› yaﬂan›yorsa, bundaki belki de genel unsurlardan bir
tanesi de kentlere göç olsun. Art›k bu iﬂlerle iﬂtigal eden insan bulmakta da zorluk
çekiliyor. Bu kentlere göç ço¤al›nca, kentler, özellikle kent denilince de akl›m›za büyük ﬂehirlerimiz geliyor, ki göç de zaten bu büyük ﬂehirlerimize do¤ru kanalize olmaktad›r. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana diyoruz. Gerçi son zamanlarda
üniter geliﬂmeler yok de¤il var. Bugün bir Kayseri örne¤i, bir Maraﬂ örne¤i, bir Gaziantep örne¤i büyük ﬂehirlere do¤ru göç konusunda belki de engelleyici unsur olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Yine, bu göç olay›n›n çok planl› olmad›¤›n› hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendili¤in-
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den olan, insanlar kopup geliyor Anadolu’dan bat›ya do¤ru, büyük ﬂehirlere do¤ru,
bu kendili¤inden olan bir olgu. Tabii ki ﬂartlar zorluyor. ‹nsanlar durup dururken
do¤duklar›, büyüdükleri, yaﬂad›klar› yerleri terki diyar eylemezler. Ancak ﬂartlar bunu zorunlu k›l›nca ne yapar insanlar baﬂka seçenek bulamay›nca bu yola baﬂvuruyorlar. Fakat, bu kentlili¤in içinde yine de olumlu geliﬂmeler de yok de¤il. Hepimiz
çok iyi biliyoruz, Türkiye’ye maliyeti çok yüksek olan bir GAP Projesi, belki arkadan
gelecek olan bir Do¤u Anadolu projesi, buna DAP deniyor, ya da bir Kuzey Anadolu
Projesi KAP olarak adland›r›l›yor, onlar belki de gündeme gelecek önümüzdeki süreç
içerisinde. Bunlar tabi ki olumlu geliﬂmeler. Ama maalesef ﬂu olumlu geliﬂmeler henüz biraz önce söyledi¤im büyük ﬂehirlerin göç olgusunu durdurur nitelikte de¤ildir,
halen tüm h›z›yla sürmektedir. Hatta zaman zaman iﬂte ‹stanbul’a her y›l bir Eskiﬂehir kadar ya da ﬂu vilayet kadar bir nüfus eklenmektedir denilmektedir.
‹ﬂte bunun sonucunda özellikle son 10 y›lda kentlerin daha iyi idare edilmesi
hususu ortaya ç›kt›¤› için, çünkü art›k Ankara Türkiye’yi kald›ram›yor, Ankara Türkiye’ye dar geliyor veya Türkiye Ankara’ya bol geliyor mant›¤›yla bu yerel yönetimlere a¤›rl›k verilmesi konusunda hiç olmazsa, laflada olsa, sözle de olsa bir k›p›rdanma var. Bununla gerçekten ümit var birtak›m giriﬂimler olmad› de¤il. Özellikle iﬂte
1983 sonras›nda daha önce ba¤›ms›z belediyeler olarak de¤ilde belediye ﬂube müdürlükleri olarak yönetilen özellikle büyük ﬂehirlerdeki belediye ﬂube müdürlüklerinin
ba¤›ms›z belediyeler ﬂekline dönüﬂtürülmesi biraz daha konuﬂulur hale getirilmiﬂti yerel yönetimleri. Ve bu de¤iﬂikli¤in de insanlar üzerinde, ﬂehirler üzerinde gerçekten çok
çarp›c› geliﬂmeleri olmuﬂtu, örneklemeleri olmuﬂtu, bunlar› hep beraber yaﬂad›k. Ama
tabii ki kentlere nüfus ak›m› devam etti¤inden, bu göç durdurulmad›¤›ndan, o günkü
düzenlemeler de maalesef bugün yetersiz hale gelmiﬂtir ve bugün iﬂte yerel yönetimler tekrardan bir reformun eﬂi¤inde ha bugün, ha yar›n reform yap›lacak diye bekleyip
duruyoruz toplum olarak. Yani, art›k mevcut yasalarla, yerel yönetimlerin elindeki
mevcut yasalar yerel yönetimlerin yükünü kald›ramaz hale gelmiﬂtir.
ﬁimdi, her y›l seçim öncesinde, genel seçim öncesinde çok s›kça konuﬂuluyor.
Deniyor ki, iﬂte bu yerel yönetimlerin yetkileri art›r›lacak. Ama her ne hikmetse Ankara’ya giden seçtiklerimiz, temsilcilerimiz maalesef bu noktada bir türlü yetkileri
b›rakmak istemiyorlar. Çünkü, zannediyorum böyle bir hareket ediyor, yani biz e¤er
yetkilerimizi yerel yönetimlere topyekun b›rak›rsak ya da büyük bir bölümüyle yerel
yönetimlere b›rak›p da yerel yönetimleri güçlen dirirsek, biz o zaman burada ne iﬂ
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yap›yoruz diye acaba soruyorum, ben bunu yüksek sesle düﬂünüyorum, benim böylesine bir düﬂüncem var, yani biz o zaman önemsizmi oluruz, bize o zaman tayin hiç
kimse gelmez, memur tayini için kimse gelmez, müstahdem tayini için kimse gelmez, o zaman biz burada önemli organ olmay›z diye mi düﬂünüyorlar; ben böylesine
bir düﬂüncenin içindeyim. Bilmiyorum siz ne düﬂünüyorsunuz bu konuda.
Yine bu merkeziyetçilikten kaçarken iﬂte dedi¤im gibi 84 dönemindeki yerel
yönetimler güçlendirilirken 330 say›l› bir yasayla Büyükﬂehir Yasas› ortaya konuyor, bir merkeziyetçilikten kaç›ﬂ›n göstergesi ama, maalesef bugünkü uygulamayla
bir baﬂka merkeziyetçilik örne¤i olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Gerçekten 3030
say›l› yasan›n özellikle ilçe belediyeleri üzerinde getirmiﬂ oldu¤u birçok olumsuz yapt›r›m vard›r. Bunun da bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Yoksa, ikinci bir
merkeziyetçilik örne¤i olarak Demokles’in k›l›c› gibi yerel belediyelerin, ilçe belediyelerin üzerinde as›l› durmaya devam edecektir. Tabii ki 3030 say›l› yasayla büyükﬂehir belediyesine verilen baz› yetkilerin de aç›kças› bence yeterli olmad›¤›n› da ifade
etmek durumunday›m. Yani, hep kendimize yontmayal›m. Bugün ‹stanbul’da birçok
sorunu konuﬂuyorsak, birçok problemi konuﬂuyorsak, bunlara alternatif olarak alternatif alan yaratmak zorunday›z dedi¤imizde maalesef Büyükﬂehir Beledi yesi'nin eli kolu ba¤lan›yor. Yüzde 25’lik bir bölümüne hükmediyor Büyükﬂehir Belediyesi ‹stanbul’da.
E¤er alternatif alan yaratacaksak, Büyükﬂehir Belediyesi'nin de alan› olmal›.
Maalesef bu noktada da onlar›n s›k›nt›s› oldu¤unu da burada kabullenmek durumunday›z. Bugün belde belediyeleri vard›r, belde belediyeleri yar›n ilçe belediye baﬂkanl›¤›ndan çok daha özgür bir ﬂekilde hareket etmektedirler, çok daha ba¤›ms›z,
çok daha özgür belediyecilik yapmaktad›rlar. ‹stanbul ise bizim konumuz, o zaman
‹stanbul için mutlaka o belde belediyelerin de o veya bu ﬂekilde bir merkezden planlama noktas›nda, özellikle alternatif alanlar yarat›lmas› konusunda mutlaka Büyükﬂehir'le bir ba¤lant› içinde olmas› gerekir. Bak›n Büyükﬂehir Belediyesi ‹stanbul’da mezarl›k bulma konusunda s›k›nt›ya düﬂmüﬂtür, yeni mezarl›k alan› konusunda; bu, bunun bir örne¤idir. ﬁimdi burada elimizi vicdan›m›za koyup konuﬂaca¤›z,
kim olursa olsun Saraçhane’de oturan, ister bugün oturan arkadaﬂ olsun, ister bir
baﬂkas› olsun, hangi siyasi düﬂüncede olursa olsun, e¤er eksiklikler varsa bu eksikliklerin mutlaka bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Onun için bu düzenlemeler
mutlaka yeni baﬂtan gözden geçirilmelidir.
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Yine toplum olarak bugün belediyelerin birçok faaliyetini eleﬂtirme noktas›na
geliyoruz. Zaman zaman uygulamalar› eleﬂtiriyoruz, be¤endi¤imiz oluyor, be¤enmedi¤imiz oluyor. Ama, Veysi Hocam burada biraz önce gerçekten çok önemli bir cümle kulland›; belediyeler kendilerini be¤endirmek zorundalar dedi, yani bir ﬂey yapmak
zorundas›n›z. Oraya seçilmiﬂsiniz gelmiﬂsiniz, ama bir vatandaﬂ olarak, vatandaﬂ
penceresinden de belediyelere bakarken bir noktay› göz ard› etmemeliyiz. Acaba bizim belediyemiz hangi imkanlara sahip ya da biz belediye baﬂkan›na bu belediye
baﬂkan›n› seçtik ama, hangi yetkilerle donanm›ﬂ ya da hangi imkanlarla bir belediye
devrediyoruz. Belediye baﬂkan›n›n hangi imkanlar› var, bu konuda yeterli bilgiye sahip de¤iliz. Ve A belediyesi ile B belediyesini de¤erlendirirken, konumuz bugün çevre
oldu¤una göre, çevre aç›s›ndan, çevre etkinlikleri aç›s›ndan de¤erlendirirken de bu
kriteri hiçbir zaman gözard› etmemeliyiz. Yani, ﬂu belediye çok çevreci, bu belediye
az çevreci; ben ona pek fazla kat›lm›yorum, onu söyleyeyim. Neden kat›lm›yorum?
Çünkü her belediye baﬂkan› ya da her belediye yönetiminin imkanlar› farkl›, ald›¤›
belediyenin tablosu farkl›, mali durumu, ekipman› veya o bölgenin sorunlar› farkl›.
Onun için ben bütünü belediye baﬂkan› arkadaﬂlar›m›z›n büyük ço¤unlu¤unun mutlaka istisnalar olacakt›r çevreye karﬂ› duyarl› oldu¤unu düﬂünüyorum, duyarl› olmak zorundad›rlar zaten diyorum. Özellikle ﬂu dönemin koﬂullar›nda duyarl› olmak
zorundad›rlar diyorum.
Ama Veysi Hocam gerçekten güzel ifade etti, yani belediyeler de kendini be¤endirmekte ve bu yasal çerçeve içinde de zaman zaman iﬂte baz› yerlerde maalesef yanl›ﬂ uygulamalarada dur diyememektedirler dedi, ki bunda gerçekten büyük
hakl›l›k pay› vard›r. Buradaki yap›lacak iﬂ, mutlaka yasal düzenlemelerin bir an önce
yap›lmas› ve belediyelerin önünün aç›lmas› hususudur. Tabii ki belediyeler aras›ndaki koordinasyon eksikli¤inin de yine özlenen belediyeler aras› koordinasyon eksikli¤inin, iﬂte çevreyi konuﬂuyoruz, ‹stanbul’da bir ‹l Çevre Müdürlü¤ü vard›r, Çevre Bakanl›¤› vard›r. Bugün belediyeler de bu Çevre Müdürlü¤ü aras›nda ben koordinasyon
oldu¤una inanm›yorum, yok böyle bir koordinasyon. Yani, ‹stanbul’un bütününü konuﬂuyoruz, ama maalesef sporda da böyle, yani ‹stanbul’daki Spor ‹l Müdürlü¤ü'yle
belediyeler aras›nda bir koordinasyon mu var? Hiçbir koordinasyon yok. Milli E¤itim'le belediyeler aras›nda bir koordinasyon mu var? Hiçbir koordinasyon yok, hiçbir
uyum yok, burada itiraf etmek durumunday›m. Ama, bu koordinasyonu sa¤layacak
olan da belediye baﬂkanlar› de¤il. Yani, benim kalk›p da ‹stanbul’un Çevre ‹l Müdürü-
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ne bir emir verme yetkim yok, bir talimat verme yetkim yok, gel bakal›m sizinle ﬂu
çevre olay›n› bir konuﬂal›m, bir program yapal›m deme yetkim yok, ben onun amiri
de¤ilim. Ayarlanacak bunlar, nereden ayarlanacak? Elbette iﬂte merkezi Hükümet
yasay› ç›karacak, verecek birine yetkiyi, o yetkili merci de bu koordinasyonu sa¤layacak. Bu Vali Bey olur, baﬂkas› olur, art›k o benim sorunum de¤il. Ama, o koordinasyonu sa¤layacak olan belediye baﬂkanlar› de¤ildir.
ﬁimdi bu kentlere göçün sonucunda, ﬂehirlere göçün sonucunda bugün gerçekten önümüzde çok büyük çevre sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›yay›z, bunu hepimiz biliyoruz. ‹ﬂte yeﬂil alanlar›n azl›¤›, yeﬂil dokusunun harap edilmesi, akarsular›n kirlenmesi, denizlerimizin içinde bulundu¤u durum, ﬂehirlerin özellikle mimari aç›dan görsel
kirlili¤i, hava kirlili¤i gibi birçok ﬂehirsel, kentsel problemlerle, çevre sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Elbette bizim de ilçe olarak bu sorunlardan nasibimizi almamam›z kaç›n›lmazd›, elbette bizim de sorunlar›m›z var. Biz de ilçe belediyesi olarak sorunlar›
olan bir ilçe belediyesi çevresel aç›dan. ﬁimdi kendi ilçeme genele indi¤im zaman
Zeytinburnu gerçekten dinamik bir ilçe. ‹stanbul’un de¤il Türkiye’nin belki de ilk gecekondu yerleﬂim bölgelerinden bir tanesi. Ama, 84’ten sonra, özellikle imara aç›ld›ktan sonra gerçekten çok h›zl› yap›laﬂan, çok h›zl› de¤iﬂen dinamik bir ilçe hüviyetinde Zeytinburnu. 10 y›l öncesi Zeytinburnu ile bugünü k›yaslamak mümkün de¤il.
Elbette böylesine dinamik bir ilçede ve gelece¤e de umutla bakan bir ilçede, özellikle
co¤rafi konumu, tarihi yar›madaya olan konumu, yak›nl›¤›yla, yeri Marmara Denizi'nin k›y›s›nda oluﬂuyla gerçekten gelece¤ede umutla bakan bir ilçe. Ama, dinamik,
sorunlar› olan bir ilçe. Bizim de sorunlar›m›z var.
ﬁimdi bu sorunlar›n yan›s›ra, olumlu birtak›m geliﬂmelerimiz de var, olumlu
olarak at›lan ad›mlar da var. Ben önce istiyorsan›z olumlu olan ad›mlardan bahsetmek istiyorum, daha sonra da sorunlar›m›z› dile getirmek istiyorum. Bu sorunlar›n bir bölümünü zaten di¤er ilçe belediyelerinde de var, genelde de var ama, bir
bölümü de bizim yerelimizle ilgili. ﬁimdi bugün Zeytinburnu’na bakt›¤›m›zda bir
ﬂans›m›z var bizim, biz yeﬂil doku aç›s›ndan baz› ilçelere göre avantajl›y›z. Ama,
maalesef o yeﬂil dokudan insanlar sa¤l›kl› olduklar› dönemde direkt yararlanma imkan›na sahip de¤iller. Sadece o a¤açlar›n, yeﬂilliklerin getirmiﬂ oldu¤u, hava sirkülasyonunda oynam›ﬂ oldu¤u rolden insanlar›m›z yararlan›yor. Ama yeﬂilliklerin alt›na gidip de insanlar sa¤l›¤›nda oradan yararlanma ﬂans›na, bir teknik imkana veya
gidip bir gölgede dinlenme imkan›na kavuﬂam›yorlar, o yeﬂilliklerin oldu¤u yer, oras›
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bizim Merkez Efendi Mezarl›¤›m›z. Bu bizim için ﬂans, biz oray› ﬂans olarak de¤erlendiriyoruz, hiç olmazsa hava sirkülasyonu aç›s›ndan ﬂanst›r. Bizim Merkez Efendi
Mahalle Muhtar›m›z da çok s›k dile getirir, eninde sonunda bana geleceksiniz diyor,
hepiniz bana geleceksiniz diyor. Bu bizim için bir ﬂans, belki ‹stanbul için de ﬂans,
tam surlar›n dibinde böylesine mezarl›k alanlar›n›n bulunmas› ve ﬂu anda muhafaza
edilir olmas›, gerçekten bugünkü ‹stanbul’a bakt›¤›m›z zaman bence bir anlamda
ﬂans gibi gözüküyor. Ama iﬂte insanlar›m›z orada sa¤l›kl›klar›nda yararlanma ﬂans›na sahip de¤iller, üzüldü¤ümüz konu bu.
ﬁimdi bak›n bizden önceki dönemde gerçekten sadece ‹stanbul de¤il, ‹stanbul’u ve hatta bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir çevre sorunu halledilmiﬂtir. Deri fabrikalar›, Gaziçeﬂme’deki deri fabrikalar› y›k›lm›ﬂt›r. O iﬂe kim katk›da bulunduysa Allah ondan raz› olsun diyoruz ve onlar› ben buradan can› gönülden tebrik etmek istiyorum. Çünkü, b›rak›n sadece Zeytinburnu’nu, hakikaten Türkiye’nin önemli bir problemiydi, yani o sahilden geçmek mümkün de¤ildi kokudan dolay›. Gerek görsel aç›dan çok büyük kirlili¤e sebebiyet veriyordu, gerek hava kirlili¤i aç›s›ndan, hangi aç›dan bakarsan›z bak›n, denizlerin kirlenmesi aç›s›ndan, birçok konuda olumsuz bir
etkendi, ortadan kald›r›ld›; bu, bizim ilçemizdeki geçmiﬂte yaﬂanan olumlu bir geliﬂmedir. Yine bunun yan› s›ra özellikle sahil dolgusuyla belki denizlerimizi birazc›k o
aç›dan kayba u¤rat›yoruz ama, hiç olmazsa insanlara yeni alanlar açma konusunda sahildeki dolgu alan›m›zda olumlu bir geliﬂme olarak gözümüzün önünde duruyor
geçmiﬂten bugüne sarkan.
Bir konu da iskelenin boﬂalt›lmas›, ki bizim dönemimizde olmuﬂtur, gerçekten
çok büyük bir mücadele verdik, üç dört ay boyunca biz orada birçok aç›kças› tehdide de maruz kalarak o uydularla yapt›¤›m›z mücadelenin sonunda iskeleleri boﬂaltt›k ve tam düzenlemesi yap›lmam›ﬂt›, çünkü zaman alacakt›r o, ama hiç olmazsa
insanlar gelip orada piknik yapma imkan›na kavuﬂuyorlar. Hiç olmazsa orada denizden görsel aç›dan da olsa yararlanma imkan›na kavuﬂmuﬂ vaziyetteler. Sadece
Zeytinburnu’nun konusu de¤il bu, oraya her kesimden, her yerden insanlar›m›z gelmektedir.
Yine yapm›ﬂ oldu¤umuz sahildeki deniz suyu kirlilik ölçümleri ve biraz sonra
belediye olarak di¤er faaliyetlerimizi çok k›sa ve h›zl› bir ﬂekilde geçece¤im, onlar da
bizim olumlu yapt›¤›m›z iﬂler aras›nda say›labilir diye düﬂünüyorum.
Yine, biraz sonra salonda da dolaﬂt›rmaya gayret gösterece¤im, ‹sveçli bir
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firmayla ortaklaﬂa yapt›¤›m›z bir çal›ﬂma vard›r; Zeytinburnu’nun kendi çöpünü
kendi imha edebilmesiyle ilgili bir çal›ﬂmad›r, bir fizibilite çal›ﬂmas›d›r. O da, yine bizim yapt›¤›m›z çal›ﬂmalardan bir tanesidir. Zeytinburnu’nun çöpünün niteli¤i konusunda, yani ç›kan çöpün her türlü envanterinin ç›kar›lmas› konusunda yapt›¤›m›z
Y›ld›z Üniversitesi'nin katk›da bulundu¤u bir çal›ﬂmad›r.
Sorunlar›m›z yok mu? Elbette sorunlar var. ﬁimdi en basit örnek, Türkiye’de
birçok ﬂey kendili¤inden oluyor. Bak›n bugün Zeytinburnu’nun özellikle deri konfeksiyon ma¤azalar› aç›s›ndan gerçekten bir zincir ﬂeklini alm›ﬂt›r deri konfeksiyon ma¤azalar›m›z. Laleli piyasas› art›k tamamen Zeytinburnu’na kanalize olmuﬂ durum
dad›r. Ve bu birdenbire aniden kendili¤inden, hiçbir planlamaya ba¤l› olmaks›z›n oldu¤undan bugün birçok sorunla bizi karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r. ‹ﬂte bunun aras›nda
otopark› da sayabiliriz, trafik yo¤unlu¤unu da sayabiliriz, birçok sorunu beraberinde getirmiﬂtir.
Yine, binalar›n özellikle çarp›k yap›laﬂmadan dolay› görüntü kirlili¤i, özellikle bizim tarihi Ç›rp›c› mesire alan›m›z›n bizim uhdemizde olmamas›ndan dolay›, bizim ilçemiz s›n›rlar› içinde, ama maalesef 3030 Say›l› Yasan›n getirmiﬂ oldu¤u bir olumsuzluktur, birçok olumsuzluktan bir tanesidir. Bizim ilçemizdeki bir alan konusunda
biz Zeytinburnu Belediyesi olarak kamuoyu oluﬂturman›n d›ﬂ›nda yat›r›m konusunda fazla bir katk›m›z yoktur. Maalesef bugün Ç›rp›c› mesire alan› ve a¤açlar kurumaya yüz tutmuﬂlard›r, bir bölümü de kurumuﬂtur zaten. Yine sanayi bölgemiz oldu¤u için Malkara Sanayi Bölgemiz oldu¤u için bugün derelerimizin ‹stanbul’un di¤er derelerinden maalesef fark› kalmam›ﬂt›r, ama ﬂu anda ›slah› ile ilgili Büyükﬂehir
Belediyesi'nin sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar›n oldu¤unu da burada ifade etmek durumunday›m.
Özellikle bir de¤iﬂik konuya dikkat çekmek istiyorum. Bugün E5 yolu, bir zamanlar ﬂehirler aras› yol olan E5 yolu art›k ﬂehir içi yol konumundad›r ve özellikle
de gelip geçenler çok iyi bilirler, Merter, ‹ncirli’den Topkap› istikametine do¤ru sabahleyin ve akﬂamleyin çok büyük bir trafik yo¤unlu¤u yaﬂanmaktad›r, bizim ilçemizin tam ortas›ndan geçmektedir E5 Karayolu. Ve bu E5 Karayolu maalesef araçlar›n g›d›m g›d›m ilerledi¤i bir hale geliyor. Gerçekten yavaﬂ yavaﬂ ilerliyorlar ve oradaki araç trafi¤inin yaratm›ﬂ oldu¤u, özellikle egzozundan ç›kan kirli gazlar› da düﬂünecek olursak yaratt›¤› hava kirlili¤ini tasavvur etmek gerekiyor. Ve niçin bu konuya girdim? Yani, di¤er yerlerde de var elbette böylesine trafik yo¤unlu¤u yaﬂa-
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nan yerler. Bak›n, o kadar plans›zl›k var ki, iﬂte bir Nakliyeciler Kooperatifi E5’in
tam kenar›nda art›k ﬂehrin içinde kalm›ﬂt›r ve bütün o kamyonlar oradan giriﬂ ç›k›ﬂ
yapmaktad›rlar, trafik yo¤unlu¤unu daha fazla art›rmaktad›rlar. Ama bunun çözümü konusunda Zeytinburnu Belediyesi olarak çok fazla yapt›r›m gücümüz yok. ‹ﬂte
bir Borsa Hali, oraya da sürekli olarak kamyonlar giriﬂ ç›k›ﬂ yapmaktad›r ve orada
da ayn› ﬂey yaﬂanmaktad›r, ayn› bölgede.
Bunlar›n bir an evvel aﬂ›lmas› gerekmektedir, ama maalesef ﬂu anda çok k›sa
vadede çok olumlu bir tablo göremiyorum bu noktada. Elbette bizim Zeytinburnumuzun dinamik olmas›ndan ötürü ve çok h›zl› yap›laﬂmas›ndan dolay› ve Türkiye’nin
ço¤u yerinde oldu¤u gibi yukar›daki o h›zl› yap›laﬂmaya aﬂa¤›daki yap›laﬂma, yani
alt yap› yat›r›mlar› ayak uydurmad›¤› için, uyduramad›¤› için geçmiﬂ dönemden bugüne de¤in, maalesef alt yap›da da bir sürü s›k›nt›lar yaﬂamaktay›z ve bunlar elbette çevre problemlerine, sa¤l›k problemlerine sebebiyet verebilmektedirler.
Yine, bir di¤er örnek, bir bürokratik iﬂlem aç›s›ndan iﬂlem vermek istiyorum.
Zeytinburnu’nun ortas›nda Subay Lojmanlar› vard›r, bacas›ndan ç›kan dumanlar
inan›n Zeytinburnulular› gerçekten kahretmektedir, gerçekten üzmektedir ve sa¤l›¤›na da büyük zarar vermek tedir. Ama ne yaparsak yapal›m, iki y›ldan beri u¤raﬂ›yoruz, hala oradaki sorunu aﬂamad›k. Niye? Milli Savunma Bakanl›¤›'na yaz›yor sunuz, oradan Kara Kuvvetleri'ne gidiyor, Genelkurmay'a gidiyor. Bizzat Kara Kuvvetleri Komutan›'yla iki defa görüﬂtü¤ümüz halde yine aﬂam›yoruz. Oysa bunlar halledilemeyecek meseleler de¤il, ama tamamen ka¤›t üstündeki engellerden dolay› bunlar aﬂ›lamamaktad›r.
Ben vatandaﬂ›m›z›n çevreye yaklaﬂ›m› aç›s›ndan, özellikle müteahhitlerimiz
çevreye yaklaﬂ›m› aç›s›ndan bir örnek vermek istiyorum, yaﬂad›¤›m bir örne¤i vermek istiyorum. Bir gün bir müteahhitle konuﬂuyorduk, dedim ki, siz dedim, bu bahçe arkas› mesafede e¤er 3 metre inﬂaat› çekip de, arsan›n s›n›rlar›n› 3 metre çekip
de yapaca¤›n›z yerde, hala arkaya do¤ru s›n›ra dayanmak istiyorsunuz, özellikle
bodrumlar› day›yorlar, sonra üstüne topra¤› at›yor ve oraya güya yeﬂil alan kazan›yor. Niye bunu yap›yorsunuz dedim. Tamam dedi Baﬂkan›m, gidiyoruz iﬂte, s›n›ra
kadar gidiyoruz, bodrumu yap›yoruz ama, sonra topra¤› at›yoruz nas›l olsa dedi,
bahçeyse bahçe iﬂte dedi. Peki dedim. Senin havaya ihtiyac›n yok mu? Bu bahçe
arkas› mesafede neden bu b›rak›lm›yor, niçin mimar› plan yaparken neden bunu uygun bulmuﬂ da bu ﬂekilde b›rakm›ﬂ diye sordu¤umuz zaman cevap yok. Çünkü o bi-
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linçte de¤il adam, o bilinçte de¤il, yani oradaki hava sirkülasyonunu düﬂünmüyor, o
binalar›n aras›ndaki hava sirkülasyonuyla onun iliﬂkisi yok. ﬁu soruyu sordum, dedim ki, sen a¤aç dikti¤in zaman alt› toprak olan bir yerde mi a¤aç daha rahat büyür, daha çabuk büyür, daha büyük bir hale gelir, yoksa iﬂte yar›m kar›ﬂ alt›nda beton olan yerde mi? Toprak olanda. Peki, sen onu düﬂünmüyor musun, yani burada
iﬂte efendime söyleyeyim, a¤aç dikilecek, o a¤aç büyüyecek, buna senin de ihtiyac›n
var, benim de ihtiyac›m var diye sordu¤umuz zaman, maalesef verdi¤i cevap, ya
ben doktor muyum diyor kesip at›yor. Yani, o bilinç yok bizim insan›m›zda. Özellikle
yap›laﬂmayla u¤raﬂan insanlar›m›z›n büyük bir bölümünde maalesef bu anlay›ﬂ, bu
inanç yok.
Yine, olay› toparlamak aç›s›ndan, bizim ilçemizde, di¤er ilçelerde de tabii ki
yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar;
bir; inﬂaat olay›, gerçekten bizim için sorundur. Yine özellikle bölgemizdeki
konfeksiyon atölyelerinden dolay›, deri konfeksiyonuyla ilgilenilmesinden dolay› bizim
ilçemizde bir deri yak›lmas› olay› yaﬂanmaktad›r ki, gerçekten bu da bizim önemli
sorunlar›m›zdan bir tanesidir. ﬁimdi yasalar› uygulamaya koymaya çal›ﬂ›yorsunuz,
mevcut imkanlardan yararlanmaya çal›ﬂ›yorsunuz, iﬂte zaman zaman bas›nda olsun yada baﬂka bir yerde olsun, baﬂka bir kanallar olsun, eleﬂtiri alabiliyorsunuz.
Bak›n bu sanayi çöpleri ayr› bir kapsamd›r, evsel at›klardan farkl›d›r. Biz bunlara
Büyükﬂehir Belediyesi'nin vermiﬂ oldu¤u bir fiyatland›rma vard›r, o da tabii ki Büyükﬂehir Belediyesi'nin bizimle ilgili, ilçe belediyeleriyle ilgili olumsuzluklar›ndan bir
tanesidir ama, böyle bir mevzuat var. Diyor ki iﬂte, metreküpüne 800 bin lira para
alacaks›n›z diyor, konfeksiyondan ya da ﬂuradan buradan, sanayi iﬂ kolunda iﬂtigal
eden yerlerden. Biz bununla ilgili tebligat yapt›¤›m›z zaman tabi birisinin iﬂine gelmiyor, ben asl›nda ÇTV veriyorum diyor, benden niye bir daha para isteniyor deniyor. Onun için bu olmas›n diye bas›n›n bir köﬂesine gönderiyor. Oradan biz eleﬂtiri
al›yoruz, yaz›yor ondan sonra, haraç m› al›yorsunuz diyor. Ne harac›? Kanun ortada, Büyükﬂehir Belediyesi'nin denetledi¤i ortada, verilen fiyat ortada, bu paray› talep etmiﬂiz, bu haraç m› al›yorsunuz diye soruyla karﬂ›laﬂ›yoruz biz burada, sanayi
iﬂ kolunda. Yani, bir atölyeden ya da bir fabrikadan böyle bir talepte bulundu¤umuz
zaman bununla karﬂ›laﬂ›yoruz. Ondan sonra diyor ki bu fabrikan›n sahibi, ben ÇTV
veriyorum diyor. ÇTV ayr› bir olay, yani evsel at›kla sen fabrikan›n at›klar›n› bir tutamazs›n. Yani, bu iﬂin alt›ndan kalkmak mümkün de¤il o zaman diyorsunuz ama,

>>> 1990-2006 PANELLER

1039

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1040

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

maalesef baz› yerlerden de bu noktada prim al›yorlar, bu konuda prim yap›yorlar,
bu da bizim iﬂlerimizi zorlaﬂt›r›yor.
Biz belediye olarak elbette elimizden geldi¤i kadar imkanlar›m›z çerçevesinde
çevreye karﬂ› duyarl› olmaya çal›ﬂ›yoruz. Bak›n bizim çevre vergisiyle ilgili olarak
yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmay› burada size sunmak istiyorum. Kent Biliﬂim Sistemi Araﬂt›rma Projesi Zeytinburnu Ana Toplam Sonuçlar› baﬂl›¤› alt›nda vermiﬂtik. ﬁimdi
ﬂurada, bak›n›z, Zeytinburnu Belediyesi 1 Eylül 1995 tarihi itibar›yla ÇTV sicil no
baz›nda kay›t say›s› diyor, 41 bin 195 yekun. ﬁimdi araﬂt›rma grubunun yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmayla, saha araﬂt›rmas›, 99 bin 662, aradaki fark 58 bin 467, yani
aradaki fark›n büyüklü¤ünü görüyorsunuz, yüzde 50’ye varan bir kaçakla karﬂ› karﬂ›yay›z. Biz bunu tabii ki aﬂmak için iﬂte yapt›¤›m›z tespitler do¤rultusunda geceleri ekipler oluﬂturarak evleri dolaﬂarak en az›ndan bu tebligatlar›m›z› yap›yoruz.
Diyoruz ki, gelin, vatandaﬂ olarak bize karﬂ›, vatandaﬂ olarak belediyeye karﬂ› olan,
kamuya karﬂ› olan görevinizi yerine getirin diyoruz. Ancak yeterli oluyor mu, bundan
tam istedi¤imizi al›yor muyuz? ﬁu anda ve bu noktada tam anlam›yla istedi¤imizi
alm›ﬂ de¤iliz.
Yine, elbette çevreyle ilgili yapt›¤›m›z temizlik hizmetlerimiz söz konusu. Bununla ilgili olarak gerekli araçlar veya gerekli yat›r›m›, gerekli finansman› da elbette
ay›r›yoruz, tahsis ediyoruz.
Bu arada yeﬂil alanlarla ilgili olarak bunca y›ld›r yap›lmayan bir uygulamay›
baﬂlatt›k kendi ilçemizde, bir örnek olabilir diye düﬂünüyorum. Bütün Zeytinburnu’ndaki parklar›n, mevcut ve yap›lacak parklar›n bir de akl›n›za gelebilen nereyi yeﬂillendirebilirsek, ona bir bitki karakteri kazand›rabilmek için, yani yolun k›y›s›ndaki
ufac›k bir alan da dahildir buna, bununla ilgili olarak bir ihale yapt›k ve bir proje çal›ﬂmas› içindeyiz. Yaklaﬂ›k 100 tane alan›n bu ﬂekilde projelendirilmesi ﬂu anda sürmektedir ve bu ﬂekilde yeﬂil alan tazmin yeri, park tanzim uygulamalar›m›z› sürdürece¤iz.
Yine hava kirlili¤iyle ilgili olarak, egzoz gaz› ve su kirlili¤i analizlerini yapacak
olan çevre laboratuar› kuruluﬂ çal›ﬂmalar›m›z da tamamlanm›ﬂt›r ﬂu anda. Ve ilçe
boyutunda daha sa¤l›kl› ölçüm yapabilmek için beﬂ adet sa¤l›k istasyonu kurduk.
Yine çöp toplama olay›yla ilgili olarak da, ﬂu anda yapt›¤›m›z, ald›¤›m›z bir kararla
yapt›¤›m›z ihale neticesinde geceleri çöplerimizi toplama yoluna gidece¤iz, bu da
yeni bir uygulama olarak bizim karﬂ›m›zda durmaktad›r. Özellikle semt pazarlar›
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sonras› bütün pazarlar›m›z› y›kad›¤›m›z› burada ifade edece¤im, çevreyle ilgili olarak, temizlikle ilgili olarak. Evet, di¤er ayr›nt›lara fazla girmek istemiyorum. Ancak
ben biraz önce bahsetmiﬂ oldu¤um projeyle ilgili olarak elimde bulunan kitapç›¤›
ﬂöyle s›rayla e¤er arzu eden arkadaﬂlar›m›z olursa görmeleri aç›s›ndan dolaﬂt›rmak istiyorum. Hepinize teﬂekkür ediyorum, sayg›lar›m› sunuyorum.

Çetin Karakaﬂ
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Alk›ﬂlar›n bütünü de tamamen size aittir.
Ben izninizle vaktin çok fazla geçti¤ini düﬂünerek, sabr›n›za da teﬂekkür ederek tabii, sözü hemen Küçükçekmece Belediye Baﬂkan› Say›n Nurettin ﬁen’e vermek istiyorum. Say›n ﬁen’den de spesifik soru sormama karar›m olmas›na ra¤men ulusal
televizyonlara yans›yan ve bizim konumuzla çok ilintili oldu¤unu düﬂündü¤üm bir
çöp sahas› tart›ﬂmas›ndan bize bahsetmesini istirham ediyorum. Buyurun Say›n
ﬁen.

Nurettin ﬁen
Say›n Baﬂkan, de¤erli meslektaﬂlar›m; meslektaﬂlar›m derken tabii burada
ikilem oluyor, bir belediye meslektaﬂlar›m, bir de mali müﬂavirler muhasebeciler ve
yeminli mali müﬂavir meslektaﬂlar›m var. Ve tabii ki bizleri izleyen, bu panellerden
yararlanan ve burada bulunan misafirlerimize, dinleyicilerimize, ayn› zamanda bas›n›n de¤erli temsilcilerine en derin sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
Çevre diyoruz, bunun bilincine vard›¤›m›z ortada. ‹ﬂte 1970’li y›llarda Aksaray
Köﬂehan’da bir meslek mücadelesine baﬂlad›¤›m›zda serbest muhasebeciler, o zaman bir unvan›m›z da yoktu, muhasebeciler hiçbir ﬂey yapamaz diye bahsediyordu
ve her at›l›m›m›zda, her hareketimizde engellerle karﬂ› karﬂ›ya kal›yorduk. Fakat,
gururluyum ﬂu anda. O küçücük Köﬂehan’da yapm›ﬂ oldu¤umuz mücadele bugün
meyvesini veriyor. Meyvesini veriyor, sadece meslek için de¤il, bu gün insanl›¤›n en
etken ve insanlar›n iç içe ve insanlar›n gelece¤i konusu olan çevre konusunu iﬂliyoruz. Bu konuda eme¤i geçen önce Oda Baﬂkan›m›za ve eme¤i geçen hocalar›m›za,
bu konuda çal›ﬂan tüm meslektaﬂlar›m› da kutluyorum, teﬂekkürü borç biliyorum.
Demek ki meslektaﬂlar›m›z sadece bilanço, defter tutmuyorlar, ülkenin gelece¤ini
de düﬂünüyorlar ve sorunlar›na çözüm getirmek için bu ﬂekilde çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar.
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Öncelikle bir soru geldi, tabii çevre çok geniﬂ bir konu, bu konuyu baﬂtan bir
tek noktaya getirmek istemiyordum, ama öncelikle madem ki Halkal› çöplü¤ü meselesi. Halkal› çöplü¤ü gerçekten Küçükçekmece için bir kangren olmuﬂtur, çevrede
büyük bir hava kirlili¤i, çevre kirlili¤i, yer alt› sular›m›z›n kirlili¤ine neden oluyordu. Ve
hatta o bölgede, hatta o bölgede de¤il, Bak›rköy’de, Yeﬂilköy’de, Avc›lar’da dahil
yaﬂanamaz hale gelmiﬂti. TEM’den geçen, o günlerde TEM’den geçen arkadaﬂlar›m›z›n dikkatini belki çekmiﬂtir, gece alev alev yan›yordu Halkal› çöplü¤ü. Tabii bir
avantaj›m vard› yönetici olarak gelmiﬂtim, Küçükçekmece’yi tan›yordum, Küçükçekmece sivil toplum örgütlerini tan›yordum, halk›n bu konuda duyarl›l›¤›n› biliyordum.
Bu konuya büyük önem verdim, baﬂlang›çtan beri bu konunun çözümü için gerekli birimlerle, üst düzeydeki yöneticilerle, di¤er kurumlarla giriﬂimlerimiz oldu ve bildi¤iniz
gibi geçen y›l Halkal› çöplü¤ü kapat›ld› ve ﬂu anda gerçekten o gün için Halkal›’da
oturan, camlar›n›, kap›lar›n› açamayan vatandaﬂlar, gerçekten kapal› oldu¤u halde
içeride yaﬂan›lmayacak zor durumdalard›. ﬁu anda oras› gerçekten havas› çok güzel ve büyük bir rant ve de¤er de kazand›. ‹nsanlar yaﬂama düzeyi ve hava kirlili¤inin etki etti¤i di¤er meydana gelen hastal›klar da önlenmiﬂ oldu. Gitti¤imde gerçekten sapsar› insanlar ve çeﬂitli bo¤az›ndan ve çeﬂitli organlar›ndan ameliyat
olan ve hasta olan insanlarla karﬂ› karﬂ›ya geliyorduk, bugün için bu çözüldü. Ha
ben olay› sadece bu ﬂekilde görmek istemiyorum.
Ben sadece çöplü¤ün kapat›lmas›n› bir baﬂar› kabul etmiyorum. Çöplü¤ün kapat›lmas›yla beraber öncelikle oran›n ›slah edilmesi gerekir, ›slah çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› gerekir. Bak›n, konular çok girift, birbirine girift oldu¤u için bir konudan bir
konuya geçmek zorunda kalaca¤›m belki. Biz ﬂimdi çöplü¤ü kapatt›k, fakat 3030
say›l› yasaya ba¤l› oldu¤umuz için, metropol ﬂehir oldu¤umuzdan ilçe belediyesi say›l›yoruz ve Büyükﬂehir Belediyesi burada, su ve çöp meselesi onlara ait. Çöp depo
alan› açmak, çöp depo alanlar›n› ›slah etmek ve buralar›n ›slah çal›ﬂmalar›n› yapmak Büyükﬂehir'e ait. ﬁimdi biz çeﬂitli giriﬂimler yapt›k. Fakat onlar›n da bir s›k›nt›s› var, Büyükﬂehirden ald›¤›m›z cevaba göre, evet biz baz› projeler haz›rlad›k, fakat merkezi hükümet bu konuda bize bir geçiﬂ vermiyor.
Öncelikle bütün sorunlar›n baﬂ›nda bence bu koordinasyonsuzluk, bu yetki sorumluluk kargaﬂas› ülkemizde öncelikle çözüm getirilmedi¤i takdirde bu sorunlar›
hep görüﬂece¤iz, tart›ﬂaca¤›z ve hep birisini de suçlayaca¤›z. Fakat inﬂallah bir
umudumuz var, ‹kitelli Kayabaﬂ› mevkiimizde 354 hektarl›k bir alan› 2004 Olimpi-
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yatlar›'n›n gerçekleﬂtirilmesi için tahsis edilmiﬂ durumda. Bu nedenle buralar›n ›slah›n›n bir an önce gerçekleﬂece¤ine inan›yoruz. Çünkü, hükümet bu konuya sahip
ç›kt›, ﬂu anda her türlü çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Halkal› çöplü¤ü, sadece hava kirlili¤i meydana getirmiyordu, bir de yer alt› sular›m›z›, su kaynaklar›m›z› etkisi alt›na b›rak›yordu. Fakat, gerekli ›slah çal›ﬂmalar›
yap›lmad›¤› için istedi¤imiz sonucu tam manas›yla sa¤l›yoruz de¤iliz, ﬂu anda o
bölgede yine yer alt› su kaynaklar›na büyük bir zarar vermektedir. 2004 Olimpiyatlar›'yla bu sorunlar›n k›sa zamanda aﬂ›laca¤›na inan›yorum. Evet, buraya gelmiﬂ
ken ben öncelikle merkezi hükümet, merkezi yönetim, Büyükﬂehir Belediyesi, yerel
yönetimler, ilçe belediyeleri, bir de belde bele diyeleri; çünkü devaml› toplumumuzda
iﬂte ﬂu belediye baﬂkan› çevreci belediye baﬂkan›, ﬂu belediye baﬂkan› daha çok çal›ﬂ›yor veya ﬂu ilçede yeﬂil alan oluyor di¤er ilçede yeﬂil alan olmuyor. Bir bölgede,
bir ilçede çarp›k yap›laﬂma var, di¤er bölgede çarp›k yap›laﬂma yok. ﬁimdi 3030
say›l› yasayla da Büyükﬂehir Belediyesi 1/5000’lik planlar yap›yor, o yetki onlara
ait, ilçe belediyeleri de o 1/5000’lik planlara göre 1/1000’lik planlar› yapacaklar.
Seçim kampanyalar›nda hep devaml› vatandaﬂ›m›za, iﬂte göreve geldi¤imizde
bir bölge oluﬂmuﬂsa beﬂ katl› bina yap›lacaksa, orada beﬂ katl› bina yap›lmas›na
müsaade edece¤iz demiﬂtik. Fakat ne yaz›k ki bu söylediklerimizi uygulayamayacak
durumday›z. Karﬂ›m›zda 3030 say›l› yasa. Diyor ki, siz 1/5000’lik plan› yapmad›¤›n›z takdirde 1/1000’lik plan› uygulayamazs›n›z. O zaman sonuç, verdi¤imiz sözleri
yerine getiremiyoruz. Vatandaﬂ›m›z diyor ki, bize plan sözü vermiﬂtiniz, yapacakt›n›z; evet yapaca¤›z dedik. Dalan zaman›nda 1/50 binlik plan da yap›lm›ﬂt›, ﬂimdi de
Recep Tayyip Erdo¤an Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›'na seçildi, onlar›n yönetiminde 1/50 bin naz›m imar planlar› yap›l›yor. Sonuç? ‹ki y›l› geçti. ‹ﬂte bak›n Mimarlar Odas› itiraz ediyor, kiﬂiler kurumlar, kuruluﬂlar itiraz ediyor, o plan›n da uygulamaya geçip geçmeyece¤i daha meydanda bir ﬂey yok, iki y›l geçti. Tabii 1/50 binin
yan›nda 25 binlikler olacak, 5 binlikler olacak ve biz de kat plan› olan binlik planlar›
yapaca¤›z. Bu planlar gerçekleﬂene kadar bu planlara ihtiyaç kalmayacak. Çünkü,
Kayabaﬂ›’nda bir taraftan bölge yavaﬂ yavaﬂ kaçak yap›laﬂmayla aﬂa¤›ya do¤ru
vadileri iﬂgal etmeye baﬂlad›lar. Onun için en güzel plan, en k›sa yap›lan pland›r.
Ben ﬂunu diyorum, her toplant›da ﬂunu diyorum ve tekrar ediyorum, ama biz
bize tekrar ediyoruz, yetkilerimiz yok tabii, merkezi hükümetten kimse yok; yetkiler
ve sorumluluklar bir arada verilmeli. Siz de sorumluluk vereceksiniz, yetki vermeye-
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ceksiniz. Y›llar önce ‹ller Bankas› planlar› yap›yordu, ﬂimdi Büyükﬂehir Belediyesi
plan› yap›yor. Evet, ‹ller Bankas› hakikaten dört duvar aras›nda Küçükçekmece’de
ﬂu arada ﬂu plan› uygulayacaks›n›z diyor, fakat gelip Küçükçekmece’yi görmemiﬂ,
tan›mam›ﬂ ve bilmiyor, ama plan› o ﬂekilde çiziyor. Bak›yorsunuz orada fabrika yap›lm›ﬂ, inﬂaat yap›lm›ﬂ, mesken yap›lm›ﬂ, çeﬂitli ﬂeyler yap›lm›ﬂ. Siz onu y›kabilir misiniz? Hay›r y›kamazs›n›z. 3030 Say›l› Yasaya göre ﬂimdiki tatbikat ise, Büyükﬂehir Belediyesi yapacak deniyor. Büyükﬂehir’deki beﬂ bürokrat Küçükçekmece’deki 1
milyon nüfuslu 11784 hektar alanda vatandaﬂ›n, halk›n ne istedi¤ini nereden bilecek? Ben, fazla konuﬂman›n hiçbir anlam› yok. Evet, madem ki vatandaﬂ bu yöneticilere bu yetkiyi vermiﬂ ve görev bekliyor, bu yerel yöneticilere de gerekli yetkiler verilmeli, gerekli sorumluluklar› beraber taﬂ›mal›y›z. Bu sorumluluklar elbette ki diyeceksiniz ki seçildiniz beﬂ y›l, hüküm darl›¤›n›z› sürdürdünüz geçtiniz gittiniz. Yapt›¤›n›z kötülükler nerede kalacak? Beﬂ y›l sonra evet oylarla diyeceksiniz ama, o bölgeye kötülük yapm›ﬂ olacaks›n›z. Onun da çaresi var. Onun da çaresi, planlar›n ﬂart› vard›r, plan ﬂart› vard›r; sosyal alan› ﬂu ﬂu kadar denir, altyap›, iﬂ alan› ﬂudur,
okul alan› ﬂudur, ay›rmak zorundad›r. Onlar› ay›rmayan yöneticiler hakk›nda gerekli
tahkikatlar› yapars›n›z. Ve yap›lmas› da ﬂu ﬂekilde olmal› ki, oras› mahvedilmeden
olmal›. Plan› götürüp evet biz bu plan› bu ﬂekilde yapt›k, iﬂte okul alan›m›z, iﬂte cami, iﬂte iﬂ alan›, iﬂte spor alanlar› demeliyiz. Ama maalesef bunlar böyle olmam›ﬂ,
geçmiﬂte de olmam›ﬂ, bugün de biz o imkanlar› yakalayam›yoruz.
Mahalleye gidiyorum konuﬂmaya, vatandaﬂ, gençlerimiz, çocuklar›m›z diyor ki,
Say›n Baﬂkan›m, biz top sahas› istiyoruz, yeﬂil alan istiyoruz, basket sahas› istiyoruz. Kalmam›ﬂ, koskoca bir mahallede. ﬁimdi böyle olunca siz hangi çevreden
bahsedeceksiniz, hangi Çevre Bakanl›¤›'ndan bahsedeceksiniz. Biz Çevre Bakanl›¤›'na gidiyoruz Ankara’ya, Çevre Bakanl›¤› d›ﬂ ülkelerden gelecek misafiri a¤›rla yacak, masraflar› dahi karﬂ›layacak para da yok. Yani, böyle bir zihniyet, böyle bir düﬂünceyle bir yere var›ld›¤›na inanm›yorum. Öncelikle yerel yönetimlere Avrupa’da oldu¤u gibi sa¤l›k, trafik, e¤itim ve di¤er konular verilmeli, halk›n tüm yaﬂant›s›ndan
sorumlu tutuyorlar. Çünkü, vatandaﬂ sabah kalkt›¤› zaman elektrikleri kesilmiﬂse
belediye baﬂkan›n› buluyor, suyu akm›yorsa belediye baﬂkan›n› buluyor, bilmem baﬂka bir, ‹GDAﬁ, do¤algazda bir sorun varsa belediye baﬂkan›n› buluyor. Fakat, ilçe
belediyelerinde ne ‹GDAﬁ, ne do¤algaz, ne ‹SK‹’nin yetkilisi yok belediyede. Biz hat›r
için telefon açaca¤›z, hat›r için yapt›rabiliyorsak iﬂi yapt›raca¤›z. Ama vatandaﬂ
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bedduay› bize okuyor, nasibimizi bizler al›yoruz. 3030 say›l› yasaya göre ana arter
ler var, ço¤u caddelerimizi ana arter olarak kabul edilmiﬂ, büyük ﬂehrin uhdesinde,
oran›n reklam gelirleri ve onar›m›. Tabii orada ‹SK‹’nin çal›ﬂmas›nda meydana gelen
çukurlarda Küçükçekmece Belediyesine beddua okunuyor, art›k neler okunuyor bilmiyoruz, minibüste, tramvayda, otobüste. ﬁimdi Küçükçekmece Belediyesi'nin sorumlulu¤u yok burada, bir yetkisi yok. Bunlar› da aﬂmal›y›z.
Merkezi ve yerel yönetimler koordinatörlük yapmal›, ilçe belediyelerini birleﬂtirici, uzlaﬂt›r›c› olmal›. Yerel yönetimlerden Büyükﬂehir belediyesinin görevi sadece
büyük yat›r›mlar›n, yerel makro aç›daki yat›r›mlar› kontrol yapmal›, bunun haricindeki yap›lacak iﬂleri yerel yönetimlere devredilmeli ve bu yerel yönetimler de gerekli
istedi¤i ﬂekilde halk›na hizmet edebilmeli. Bizim oturdu¤umuz belediye binam›z Büyükﬂehir'in mal›, ‹ﬂte Bak›rköy’le Küçükçekmece Belediyesi ayr›ld›¤›nda bir y›l içinde
belediye yönetiminin oralar›n devrini istemesi gerekiyormuﬂ, istememiﬂler, ﬂu andaki belediye binas› ve di¤er mülkler Büyükﬂehir'e ait. Bir ﬂey yapsan›z, hay›r buras›
bizim. Stad›m›z›n alt›nda dükkanlar var, stat yeri Büyükﬂehir'in. Dükkanlar var, tamirciler var, ilçemizin turizm aç›s›ndan veya özellik arz eden lokantalar› oraya aktaral›m, aktaram›yoruz, ç›kartam›yoruz. Böyle bir keﬂmekeﬂlik, böyle bir düzensizlik
do¤rultusunda çevreden fazla bir ﬂey beklemek çok zor. Ama ben umutsuz de¤ilim.
Umutluyum, çünkü toplumumuz art›k bu konuya çok büyük önem vermekte ve çok
büyük duyarl›l›k göstermektedir. Onu köprüde gördük, onu göldeki çal›ﬂmalarda
gördük, o bak›mdan sivil toplum örgütlerine büyük görev düﬂüyor. Sivil toplum örgütleri bu iﬂe sahip ç›kt›¤› gün, evet gerçekleﬂecektir. ﬁu anda Mecliste art›k yavaﬂ yavaﬂ yerel yönetimlere yetkilerin art›r›lmas› ve yerel yönetimlerin gelirlerinin
art›r›lmas› konusunda çal›ﬂmalar h›zland›, yükseldi ve bu ses art›k bu kelimeler telaffuz edilmeye baﬂland› ki demek ki bu iﬂ gerçekleﬂecek.
Bir de bizim bölgemizde dünyada eﬂi benzeri olmayan bir gölümüz var ve gölle
denizi ba¤layan. Bu konuda çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Biraz önce bahsetti¤im
konulardan merkezi yönetimler ve Büyükﬂehir'in, bir de Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu var ﬂu anda karﬂ›m›zda, onlar›n etkisiyle bir yetki kargaﬂal›¤› sonucunda biz
hizmet veremiyoruz. ‹ﬂte E5’ten Küçükçekmece’den Avc›lar’a giderken sol tarafta
bir mezbelelik var, y›k›lm›ﬂ binalar var. Buras› Milli Savunma Bakanl›¤›'na ait Milli
Emlak Müdürlü¤ü'ne tahsis edilmiﬂ askeri kamp olarak kullan›lm›ﬂ, ﬂu anda terk
edilmiﬂ, 1989’dan Bulgaristan’dan gelen göçmenler oraya yerleﬂtirilmiﬂ, bir k›sm›
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hala orada yaﬂamaktad›r, fakat ne suyu var, ne elektri¤i var. Ve vatandaﬂ oradan
turist geçti¤i zaman veya vatandaﬂlar›m›z geçti¤i zaman bir bak›yor ki, Avc›lar Belediyesi bir tabela koymuﬂ, güle güle diyor Avc›lar Belediyesi. O taraf baﬂka, Küçükçekmece. Vatandaﬂ diyor, Avc›lar Belediyesi yeﬂillendirmiﬂ, Küçükçekmece Belediyesi hiçbir ﬂey yapm›yor, çal›ﬂm›yor ve bu halk aras›nda konuﬂuluyor, ﬂu anda bizim
kula¤›m›za geliyor. Bizim de tabii her yere ulaﬂmam›z da imkans›z. Di¤er reklam sevenler gibi de bir pankart yazd›r›p buras› Küçükçekmece Belediyesi s›n›rlar› dahilindedir ama, yetkisi Milli Savunma Bakanl›¤›'ndad›r diye bir bez afiﬂ de asm›yoruz.

Adil Emecan
Ben as›yorum, ben as›yorum aç›kças›.

Nurettin ﬁen
Asm›yorum, öyle bir ﬂey de asm›yorum. Onun gerekli giriﬂimlerini yapt›k. Bundan önceki Milli Savunma Bakan›'ndan devri istedik, fakat müspet sonuç gelmedi.
Tabii ki iﬂte çevre dedi¤imiz zaman, bunlar›n hepsi birbirine paralel, hepsi birbirine
ba¤l›, iç içe olan konulard›r. Bu konular›m›z› yat›rm›yoruz ve de olmayacak demiyoruz, sonuna kadar mücadele edece¤iz. Ama ne zorluklar alt›nda oldu¤umuzu, neleri
ihtiva etti¤imiz, ne yetkilerimiz vard›r, ne yoktur, bunu bilme aç›s›ndan sizlerin vakitlerinizi ald›m.
Tabii çevre diyoruz, çevrenin en büyük etkisi sanayileﬂme, sanayileﬂmenin sonucunda da tabii evsel at›klar›n yan›nda sanayi at›klar› da var. Biz burada, ﬂunu
da belirteyim: 3030 say›l› yasaya göre birinci derece sanayi kuruluﬂlar› Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan denetleniyor, ruhsatlar› Büyükﬂehir taraf›ndan veriliyor,
siz onlar› ancak iﬂte gayri ihtiyari uyar›larda bulunursunuz at›k sular› veya hava
kirlili¤i yönünden. Sonuçta her ikisi, gerçi do¤rudur, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk
büyük ﬂehirde, belki buralar› böyle müesseseleri kontrol etmesi belki imkan› vard›r.
Fakat düﬂünün ki, 550-600 civar›nda sadece, Küçükçekmece ilçesinde sanayi var.
Büyükﬂehir Belediyesi'nin hepsini bir anda kontrol etmesi, denetlemesi imkans›z. Ve
biz de baz›lar›na ruhsat vermiﬂiz, ﬂu anda; “Say›n Küçükçekmece Belediye Baﬂkanl›¤›, vermiﬂ oldu¤unuz ruhsatlardaki iﬂ yerleri ikinci s›n›f sanayi de¤il birinci s›n›ft›r, ruhsatlar›n iptalini..” ﬂeklinde kargaﬂalar baﬂl›yor. Vatandaﬂ diyor ki, biz sizden ruhsat ald›k, harç verdik, masraf›m›z› yat›rd›k, ﬂimdi Büyükﬂehir geldi bizden
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ikinci defa bir ruhsat istedi. Bu kargaﬂal›klar da yaﬂanmaktad›r.
Tabii arkadaﬂ›m›z, meslektaﬂ›m›z gerekli ço¤u bilgileri aç›klad›, ben burada
fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çal›ﬂmalar›m›zdan bahsetmek istiyorum. Her ne
kadar yetkimiz olmasa bile çevreye olan duyarl›l›¤›m›zdan dolay› Bo¤aziçi Üniversitesi'yle bu Halkal› çöplü ¤ünde devaml› çal›ﬂmalar›m›z oldu, tüm verileri ald›k, ﬂu
anda elimizde haz›r. Almanya’da bir firma ile görüﬂmeler halindeyiz. Onu da bize
Büyükﬂehir veya hükümet bize bu konuda yetki verirse biz bu Halkal› çöplü¤ünün ›slah› için de gerekli finans› bulduk, gerekli proje çal›ﬂmalar› yap›l›yor. Ama kimsenin
tabii yetkileri bize verece¤ini sanm›yorum, biz en az›ndan çal›ﬂmam›z› yapm›ﬂ olduk.
D›ﬂ ülkelerde birikinti sular› dahi ar›tarak orada insanlar›n yüzmesini, en az›ndan ayn› zamanda korunmas› aç›s›ndan gerekli çal›ﬂmalar yap›l›r, bizde maalesef
Küçükçekmece gölümüzde direkt olarak evsel at›klar ve sanayi at›klar› at›lmaktad›r. Bunun için de çevreye çok büyük zarar verilmektedir. Gölümüzün kurtar›lmas›
için geldi¤imiz gün çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›k, ﬂu anda çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor,
planl› çal›ﬂmalar›m›z çevre düzenlemesi, yeﬂillendirmesi, a¤açland›rma çal›ﬂmalar›m›z da önümüzdeki günlerde Küçükçekmece’yi ‹stanbul’un bir oksijen teneffüsü, oksijen deposu haline getirmeyi düﬂünüyoruz. Beni sab›rla dinledi¤iniz için hepinize
teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.

Çetin Karakaﬂ
Ben de Say›n ﬁen’e konuﬂmas›ndan dolay› çok teﬂekkür etmek istiyorum. Ben
ﬂöyle de¤erlendirdim: Öyle bir ﬂey olmayaca¤›n› bildi¤i için, burada tabii bir olay›n
sorumlular›n›n bilinmesi al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rma bak›m›ndan belki de çevreye zarar
veren kuruluﬂlar her kimse, hangileri ise, onlar›n ad›n›n geçmesinde yarar olabilir diye düﬂündüm bir anda. Cevap hakk›nda daha çok bunun vurgulanmas› önemli diye
düﬂündü¤üm için Say›n Emecan’a çok k›saca söz hakk› vermek istiyorum.

Adil Emecan
ﬁimdi öncelikle bizim Nurettin a¤abey ile kavgal› de¤iliz, biz onunla gerçekten
a¤abey kardeﬂ gibiyiz. ﬁimdi ben Nurettin a¤abeye neden bu konuda cevap vermek
istedim? Biz sürekli beraber görüﬂüyoruz, birbirimize yapt›¤›m›z uygulamalar› da
anlat›yoruz. Ben diyorum Nurettin a¤abeye bazen, iﬂte böyle böyle bir ﬂey var, ben
böyle yapt›m diyorum ve yap›yorum da. Bu konuda ﬂimdi bahsedilince, acaba bizim
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konuﬂtuklar›m›za tak›ld› m› dedim yani. Ben ﬂimdi, bizim Bostanc›m›z var Zeytinburnu’nda, gerçekten yüz karas›. Ama Büyükﬂehir’in uhdesinde. Ben Bostanac›’y›
temizlemeye kalksam mümkün de¤il, Büyükﬂehir temizleyecek onu. ﬁimdi orada gelip geçen vatandaﬂ tramvayla geliyor, oraya arabas›yla gelip geçen vatandaﬂ, oradaki pisli¤i görünce bilmiyor tabii oray›, ya buran›n Belediye Baﬂkan› çal›ﬂm›yor mu,
Belediye Baﬂkan› buran›n çöpünü alm›yor mu? Dolay›s›yla ben eleﬂtiriliyorum. Demin bir Ç›rp›c› mesire yerinden bahsettim, oradaki arsa oldu¤u gibi Büyükﬂehir’e
ait, Büyükﬂehir oraya bakm›yordu o günkü koﬂullarda, orada bir çal›ﬂma vard›, ﬂu
anda da var, ﬂantiye olarak kullan›l›yor. Çöpü var, ﬂusu var busu var. Gelip geçen
vatandaﬂ ne yap›yor? Ha Belediye Baﬂkan› buraya bakm›yor. Yetki alan›m olsa tamam ben bakay›m, günah› da bana olsun. Fakat, bütün bu olumsuzluklar ne oluyor?
Bize fatura ediliyor.
Ben de böyle bir usul baﬂlatt›m, tabela as›yorum oraya. Diyorum ki buran›n
bak›m›, bilmem nesi ﬂu belediyeye aittir veya ﬂu kuruluﬂa aittir, ﬂahsa ait ise bu
arsa ﬂahsa aittir. Bak›ms›z bir arazi var, orada birtak›m olumsuzluklar var, vatandaﬂ onu bilmiyor tabii, ya belediye buraya bakm›yor mu? ‹nan›n park yapmak istedik, bir site var, sitenin bir arsas› var, park yapmak istiyoruz, buraya yapal›m park,
geçici olsun diyorum. Ya diyor biz buraya, ne yapacaksan›z o zaman yine y›k›n buray› diyorum gerekirse. Ben buraya belediyenin paras›n› da harcamayaca¤›m, bir X
firmas›na buray› tabela karﬂ›l›¤›, nedir, iﬂte buras› falanca kiﬂi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r diye, rahat›m. Yok efendim, biz buray› yapt›rmay›z, b›rak›n öyle dursun pisli¤iyle. Korku var içinde, aman bu park yap›l›rsa buras› sonra planda yeﬂil alan olur
da biz de bu iﬂin alt›ndan kalkamay›z falan diye korku var. ﬁimdi belki o da hakl›
kendi çap›nda, belki o da hakl›. ﬁimdi onun için ben böyle bir uygulama baﬂlatt›m.
Ben onun için de dedim acaba Nurettin a¤abey onu mu demek istedi ama, benim
için söylemedi¤ini de biliyorum, çünkü bana o ﬂekilde söylemez söyleyecek olsa bile,
reklam veren tabiri kullanmaz. Kald› ki Milli Savunma'ya dedi. Milli Savunma Bakanl›¤›, aç›k söyleyeyim, Türkiye’de öyle belediye baﬂkan›n›n kalk›p da tabela koymayaca¤› ender yerlerden bir tanesi de Milli Savunma Bakanl›¤›'n›n, daha do¤rusu onlar›n temsilcilerinin arsalar›d›r, bu da bir gerçek. Gideceksin askeriyenin kuruldu¤u
alana, buras› askeriyeye aittir, oradaki olumsuzlu¤u yazacaks›n›z, yazd›rmazlar.
‹nan›n Zeytinburnu’nda ﬂu an bir cadde düzenlemesi yap›yoruz, Subay Lojmanlar›'n›n duvar›n› içeri ald›k, duvar çok berbatt›, içeriye ald›k yeni duvar yapt›k, eski du-
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var› y›kaca¤›z, y›kt›rm›yorlar. Geçen gün benim emrim alt›ndaki telsizi alm›ﬂlar oradaki yüzbaﬂ›, gelsin baﬂkan als›n telsizi demiﬂ, nelerle u¤raﬂ›yoruz. Onun için Milli
Savunma Bakanl›¤›'n›n arsas›na öyle tabelalar ast›rmazlar. Teﬂekkür ediyorum, kusura bakmay›n zaman›n›z› ald›m.

Çetin Karakaﬂ
ﬁimdi Kad›köy Belediyesi'ndeki çevre uygulamalar›yla ilgili olarak vede çevre
temizlik vergisi uygulamas›yla ilgili olarak e¤er varsa problemleri aktarmak üzere
Kad›köy Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Hurﬂit Arslan’a söz vermek istiyorum.
Sonra gelen sorulara yan›t vermeye çal›ﬂaca¤›z. Buyurunuz.

Hurﬂit Aslan
Say›n Baﬂkan, teﬂekkür ediyorum. ‹stanbul Mali Müﬂavirler Odas›'n›n de¤erli
katk›lar›yla yap›lan bu toplant›, de¤erli meslektaﬂlar›m›z›n güzel aç›klamalar›yla daha da derinlik kazand›.
Ben baﬂlang›ç olarak ﬂuna de¤inmek istiyorum. Biz bir nevi kamu yöneticisiyiz. Siyasi taraf›m›z a¤›r bas›yor ama, bir öz eleﬂtiri de yapmak laz›m, hep a¤lama
duvar› pozisyonuna düﬂüyor. Hangi kamu yöneticisini bulursan›z önce a¤lar size.
Ama bir yerden baﬂlamak gerekiyor. ‹lk oturumda Say›n Ayﬂe Akman’›n söylemiﬂ
oldu¤u, iﬂte han›m›n elinin öpülmesi, iﬂte bir yerden baﬂlamak gerekiyor, gerçekten
bir yerden baﬂlamak gerekiyor. Ama üç y›ll›k bir yasa çevre temizlik vergisi. Türkiye’de yasalar›n yerleﬂmesi, oluﬂmas›, biçimlenmesi baya¤› zaman al›yor. 1580 Say›l› Yasa 6566 yaﬂ›nda olan bir yasa. ﬁimdi bu yasan›n yetersizli¤i gündemde;
do¤rudur, ça¤daﬂ yönetim anlay›ﬂ›na uygun de¤ildir do¤rudur, eksiklikleri var do¤rudur, ama 65 y›ll›k bir birikimi var.
ﬁimdi biz, çevre temizlik vergisi, bu yasay› çok ac›mas›zca eleﬂtirirsek yanl›ﬂ
yapm›ﬂ oluruz. Tabii yasa koyucu yasay› haz›rlarken en alt birimlerden gerekli deste¤i almaz, bunu çevre temizlik vergisinde çok ac› bir ﬂekilde yaﬂad›k. Burada siyasiler olarak çuvald›z› bir nebze de kendimize bat›rmam›z gerekiyor. Örne¤in ben kendi ilçemden bir örnek vermek istiyorum. 27 Mart 1994 seçimlerinden önce çevre temizlik vergisiyle ilgili düzenleme Kad›köy Belediye Meclisinden geçmiﬂ ve yürürlü¤e
girmiﬂtir. Fakat o dönem seçimin vermiﬂ oldu¤u, iﬂte siyasilerin seçimi alma, iﬂte
partilerini o bölgede birinci ç›kartmak gayreti içerisinde bu do¤ald›r onlar›n hakk›,
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tabii hepimizin siyasi olarak bu hak do¤rudur, ama hiç kimse yasay› enine boyuna
incelemeden, buna yürekten inan›yorum, herkes, her belediye baﬂkan› aday aday›
dediler ki biz bu 25 bin taban, 100 de tavan rakam›n› onaylam›yoruz, dediler biz bunu kald›raca¤›z., iﬂte biz bunu 25 bin liradan uygulayaca¤›z. Biz de o hatay› yapt›k
Kad›köy Belediyesi olarak, ama tüm mahallelerde 25 bin yapmad›k. Örne¤in, Kad›köy Belediye Meclisi'nin alm›ﬂ oldu¤u kararda 100 bin lira 80 oldu, 80 lira 50 lira
oldu, 50 lira 25, o ﬂekilde düzenledik. Baz› belediyeler tabii ki bunu 25 bin lirada
dondurdu. ﬁimdi 25 bin lirada olay› dondurursan siyasi gelecek u¤runa, bugün o s›k›nt›y› çekersin.
ﬁimdi bütün meslektaﬂlar›m›z, ben de mali müﬂavirim, buna kat›l›r, Türkiye’nin
ekonomi ç›kmaz› kay›t d›ﬂ› ekonominin ekonomiye aktar›lmas›ndan geçer. E¤er biz
yerel yönetimlerde kaynak s›k›nt›s›n› e¤er gerçekten sa¤l›kl› denetim yaparsak,
mevcut yasalarla inan›yorum ki o kaçaklar›n yüzde 80’ini toplam›ﬂ oluruz.
ﬁimdi kaçaklarla ilgili ben kendi ilçemden ﬂu örne¤i vermek istiyorum: ‹ﬂte denetim ekibi kurduk, mahalle baz›nda 50-60 kiﬂilik ekipler sürekli denetleniyor. Bir
mahalleden örnek vermek istiyorum, 2400 beyan›n içerisinde sadece 800’ü beyan
vermiﬂ. ﬁimdi demek ki bu böyle olmuyor. O zaman ça¤daﬂ yönetim araçlar›ndan,
ça¤daﬂ ekonomik araçlardan faydalanmak zorundas›n›z. Biz Kad›köy Belediyesi
olarak yönetime geldi¤imizde mevcut bilgisayar sistemini büyüttük, kapasitesini
büyüttük, 30-40 terminalle hizmet verirken 200 terminalle hizmet vermeye baﬂlad›k ve bu sene 98 tane makinenin sadece hesap iﬂlerinde tahsilat k›sm›nda görev
yap›yor. Biraz sonra onunla ilgili rakam› da verece¤im. Ama, burada ﬂunu vurgulamak istiyorum: Mevcut yasalar› e¤er üst kurullara, yani yukar›daki merkezi yönetimin keyfine b›rak›rsak, biz yine mali kaynak konusunda s›k›nt› çekeriz. Bunu aﬂman›n yollar›n› herkes kendi bünyesi içerisinde aramak zorundad›r diye düﬂünüyorum.
Tabii burada zorluklar›m›z var, yok de¤il. Yerel yönetimler tasar›s› geçen elimize geçti, o da tesadüf eseri elimize geçti. Yani, biz bu kadar da duyars›z bir yönetici de¤iliz. En iyi hizmeti nas›l verebilirsin? Hizmeti sa¤l›kl› ve kaliteli vermen için
önce personelini e¤itmen laz›m. Orta Do¤u Amme ‹daresiyle bir iliﬂkiye girdik. Onlar
e¤itimi Ankara’da TODA‹’de verelim dedi. Dedik ki, bir protokol imzalayal›m, gelin bizim belediyede bunu uygulay›n ve 285 tane personeli e¤ittik. ‹ﬂte o e¤itim s›ras›nda hocalardan bir tanesi iﬂte bu yerel yönetimlerle ilgili tasar›y› bize gösterdi, iﬂte
dedi revize ediliyor, düzeltiliyor. Fakat tabii bizim yerel yönetimlerin, yöneticilerin
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bundan bilgileri vard›r ama gereken ehemmiyeti gösterdikleri kan›s›nda de¤ilim.
ﬁöyle de¤ilim: Belediye baﬂkanlar›m›z, bizler yani, siyasal parti temsilcileri, yöneticileri o kadar fuzuli iﬂlere zaman ay›r›yoruz ki, ama bilimsel bir olaya gereken önemi
ve derinli¤i göstermiyoruz. Yani, burada asl›nda eleﬂtirilmesi gereken Türkiye’deki
siyasi ortam veya politikan›n getirmiﬂ oldu¤u de¤ermidir bilemiyorum ama, önce biraz hata bizde. Siyasi yöneticiler, yani bizler gerçekten bu bilim adamlar›n›n üretmiﬂ oldu¤u eserlere sahip ç›ksak, yani onlar›n tart›ﬂt›¤› kadar tart›ﬂsak, onlar›n
önem vermiﬂ oldu¤unun dörtte birini versek, san›yorum sorunun büyük bir bölümünü çözeriz. ﬁimdi bu yönde bütün belediye baﬂkanlar›, ben fazla da idealistim, onu
da söyleyeyim, fakat olabilir yok siyasette, olmazlar olur, olurlar hiç olmaz. Yani,
bir sürü belediye baﬂkan› var, 30’un üzerinde, bir ay, iki ay kapansalar, iﬂte büyük
salonda, bu 1580 say›l› yasay›, ki fazla de¤ildir madde say›s›, enine boyuna tart›ﬂsalar, inan›n o bürokratlardan çok çok daha iyi yasa ç›kart›rlar, tasar›y› haz›rlarlar.
Bundan sonra yap›lacak olan ﬂudur: Tasar›y› haz›rlad›ktan sonra lobiler oluﬂturmak. ‹stanbul kentinde, yine Kad›köy’den bir örnek verece¤im; bizim tespitlerimize göre bizim Kad›köy ilçe s›n›rlar› içerisinde 298’e yak›n parlamenter görev yapm›ﬂ, iﬂte bürokratlar var, önemli genel müdürler var, baﬂbakanlar var, Meclis baﬂkanlar› var. Dedik ki, bu tasar› nas›l olsa günün birinde önümüze gelecek, ama biz
ﬂimdiden bir gayret gösterelim, bir çaba sarf edelim, ne yapabiliriz dedik. Bu parlamenterleri ve emekli bürokratlar› tespit etti, 30 kiﬂiden oluﬂan bir dan›ﬂma kurulu
kurduk. ﬁimdi inan›n çok duyguland›m o gün, iﬂte bir komitenin baﬂ›na, yasal komitenin baﬂ›na Necmettin Karaduman’› getirdik. Kurulun baﬂ›na da Bülent Ulusu’yu
getirdik. Sabit Osman Avc›’lar falan var, iﬂte bakanl›k yapm›ﬂ olanlar. Dedik ki, bize
nas›l yard›m olabilirsiniz, iﬂte bizim bu tür s›k›nt›lar›m›z var. Nedir dediler s›k›nt›lar›n›z. ‹ﬂte baﬂlad›k 1580 say›l› yasa, 3030 say›l› yasa, dedik ki bunlar›n düzeltilmesi laz›m. Yani, bunlar düzeltilirse, revize edilirse, siz Kad›köy’de oturuyorsunuz,
iﬂte siz bizim seçmenimizsiniz, bize bunlar›n oluﬂmas›nda, realize edilmesinde yard›mc› olabilirsiniz. Büyük bir heyecanla olaya sar›ld›lar.
‹nan›n ertesi gün Necmettin Karaduman arad› ve 3030 say›l› yasan›n benden fotokopisini istedi. ﬁimdi 5 Nisan’da iki kurulun toplant›s› var. Buradan ﬂunu
gelmek istiyorum: ‹stanbul kentinde Türkiye’yi yönetecek 20 tane kabine kurabiliriz,
belediye baﬂkanlar›ndan. Var m›, bu malzeme var. Bütün olay, o insanlara gerekli
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ortam› ve iklimi sa¤lay›n, yeter ki onlar› onurland›rmak, onlar›n aya¤›na gitmek, yani
onlar› bu çaban›n içerisine sokabilirsek, sokulursa, san›yorum büyük ölçüde baﬂar›l›
olur ve netice al›r›z.
Belki Kad›köy bu konuda biraz ﬂansl›. Yani, di¤er ilçelerde o ﬂans olmayabilir
ama, bunu ‹stanbul baz›nda çok makro düzeyde düﬂünmek gerekiyor. ‹stanbul’da
iﬂte demin de söyledik, 20-30 tane kabine oluﬂur. ﬁimdi yine bu çevre temizlik vergisiyle ilgili uygulamalarda yerel yönetimler ﬂunu yapmal›, biz yap›yoruz, yapmaya
baﬂlad›k, ama di¤er belediyeler ayn› çaba içerisinde olursa netice al›n›r diye düﬂü
nüyorum. Yani, bir yere yat›r›m yapmazsan›z netice alamazs›n›z. Ben ö¤rencilik dönemimden beri hep ﬂeyi savunmuﬂumdur, ya bir bürokrasi bakanl›¤› kurulsun ve
bunlar›n da Milli E¤itim Bakanl›¤› kadar bütçeleri olsun. Öyle bir düzensiz bir organizasyon var ki ülkemizde bunun gerçekten de¤iﬂtirilmesi gerekiyor. Meslektaﬂlar›m›z bilir, bir muhtasar beyanname vard›r çarﬂaf gibi, yani bunun bir standard› var.
Bir bürokrasi bakanl›¤› kurulur, bütçesi de olur, oturur enine boyuna araﬂt›rmas›n›
yapar ve bir tek düzeye, bir standarda kavuﬂturulur. Avrupa Birli¤i, bugün Gümrük
Birli¤i diyoruz, ama alt yap› donan›m›m›z bu konuda son derece yetersiz. ‹ﬂte biz
bu bazda mevcut bilgisayar sistemine emlak vergisi beyannameleriyle ile çevre temizlik vergisi beyannamelerini bir yerde çak›ﬂt›rmak laz›m kaça¤› önlemek için.
ﬁimdi emlak vergisinde kaça¤›m›z yüzde 30 civar›nda. Fakat tabii yasay› yine
çok iyi irdelemek gerekiyor. Çevre temizlik vergisi beyan› ile Emlak Vergisi aras›nda
çak›ﬂma biraz zor. Fakat, gelen mükelleflerin adresi bulma aç›s›ndan büyük avantaj› var. Tabii dedik tapu dairesinin bilgisayar sistemini biz alal›m, bu bir yat›r›md›r,
yani onlar›n alaca¤› yok, zaten devlet kendi kurumlar›na hiçbir ekonomik imkan› vermiyor ve herkes de yetkiyi farkl› bir ﬂekilde de¤erlendiriyor. ﬁimdi tapu dairesinin o
bilgisayar sisteminin ihalesi önümüzdeki günlerde yap›lacak, san›yorum ya 11 Nisan’da olacak, ya 16 Nisan’da. Biz tapu dairesinin sistemini kuraca¤›z, o sistem
Kad›köy Belediyesi'ne entegre edilecek. Ve biz o ﬂekilde mevcut yasalarla o toplanmayan, gelmeyen büyük potansiyeli harekete geçirmeye çal›ﬂaca¤›z. Yani, belediyeler mevcut yasalarla kaynaklar›n› art›rabilir diye düﬂünüyorum, bu zorlan›rsa bundan netice al›n›r.
Bir de bu yetki meselesinde korkunç bir karmaﬂa var. Say›n Baﬂkan›m demin
izah etti; iﬂte ‹GDAﬁ, AKTAﬁ, ‹SK‹, herkes birbirinden habersiz kaz›lar yap›yor.
Ama ﬂuna inan›yorum: Hiçbir belediyenin fiili bir envanteri yok. Yani, ‹SK‹’nin A cad-
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desinde proje yapm›ﬂ kaz›m›ﬂsa, belediyede onunla ilgili hiçbir proje yok. Yani, b›rak›n proje olmas›n›, mevcut yerlerin envanteri bile yok. Yani, ‹stanbul iﬂgal alt›nda,
iﬂte herkes diledi¤i gibi bu mekanlar› kullan›yor. Fakat burada en önemli olay, sivil
toplum örgütlerine düﬂüyor, meslek odalar›na düﬂüyor. Meslek odalar› olay› sahiplenmeli. Herkes kendi gözlü¤üyle bak›yor. Kad›köy Belediyesi Kültür ‹ﬂleri Müdürü tiyatrocuymuﬂ, bütün etkinleri tiyatro gözüyle gidiyor. ﬁimdi bizde de bir ö¤retmen
arkadaﬂ›m›z var, o da ö¤retmenlere yönelik gidiyor. Yani, böyle bir karmaﬂ›k bir sistem.
ﬁimdi bu yetki olay›na tekrar gelece¤im. Bir ara ‹stanbul Valisi Hayri Kozakç›o¤lu, Caddebostan Kültür Sanat Merkezi'nde bir panelde ‹stanbul’un reformuyla ilgili bir tebli¤ sundu. Hayri Kozakç›o¤lu idari reformu kendisine merkez k›ld›. Yani,
bizde ﬂu al›ﬂkanl›k var: Her bürokrat, her üst düzey yöneticisi, yani bir numaralar
diyelim, yetki hep bende olsun. Ama o noktaya gelene kadar yetkinin da¤›t›lmas›n›
savunur, ama oraya geldi¤i zaman o yetkinin kendisinde merkezleﬂmesini ister. ‹ﬂte burada sivil toplum örgütlerinin, meslek odalar›n›n harekete geçmesi gerekiyor.
Çok ufak bir ayr›nt›d›r, ama onu burada anlatmakta fayda var. Mesela, biz
‹SMMMO'yla oturduk bir protokol imzalad›k. Ben iﬂte o penceremden, mali müﬂavir
oldu¤um için o pencereden hareket ettim. Dedik ki, ticaret durum tasdiknamesi almak isteyen vatandaﬂ meslek mensubunun kaﬂesi olan, Oda'dan faaliyet belgesi
alm›ﬂsa gelsin müracaat etsin, bizim zab›talar gitmesin, iki gün, üç gün beklemesin, gelin protokolü imzalayal›m. Sa¤ olsun Baﬂkan Yahya Ar›kan’la oturduk bir
protokol haz›rlad›k ve yürürlü¤e girdi. ﬁimdi nedir? ‹ki saat içerisinde meslek mensubu ticari durum tasdiknamesini al›yor. Yani, sadece bu mali müﬂavirler mesle¤i
aç›s›ndan de¤il di¤er bir sürü meslek odalar› var. Yani, yerel yönetimler sadece yasalarla desteklenmemeli, sivil toplum örgütleri ve meslek odalar›n›n katk›lar›yla
desteklenmeli, onlar da yer almal›, yani onlar da siyaset yapmal›. Gerçi siyaset yasakt›r ﬂudur budur falan deniyor ama, inan›n, yine bize, siyasilere, kendimize gelece¤iz, yani bizi disipline etmek zorundas›n›z, iﬂin de zor k›sm› bu. Siyasiler 80 sonras› Türkiye’de siyasi iklim çok farkl› boyutlarda geliﬂti.
‹ﬂte bilim adamlar›, meslek odalar›m›z, sivil toplum örgütleri bu siyasetçileri
disipline etmeli. Ben herhalde biraz kendimizi eleﬂtirdim. Bir önceki panelde Veysi
Hocan›n çevre temizlik vergisiyle ilgili bir de¤erlendirmesi vard›, yani kaynak sa¤lamamaktad›r, iﬂte inﬂaat ruhsatlar› sigortal› olsun. ‹nan›n, bu çevre temizlik vergisi,
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o 25 bin lirada baz› belediye baﬂkanlar›m›z, iﬂte aday aday› iken 25 bin lira indirece¤iz dememiﬂ olsalard› bugün o s›k›nt›n›n bir bölümünü çekmezlerdi. Kendi belediyemde çevre temizlik vergisiyle ilgili tahsilat› söyleyece¤im bu denetimden sonra ve
konuﬂmama son verece¤im. 1994 y›l›nda 106 milyar 848 milyon liral›k bir tahsilat›m›z olmuﬂ. 1995 y›l›nda 158 milyar 881, 159 milyar. Sadece birinci taksit 1996
rakam›n› söylüyorum, 190 milyar 819 milyon, yani bu 200 milyar ilk taksit, demek
ki bir 200 milyar daha gelecek. ‹nan›n bunun üç misli, dört misli Emlak Vergisi. Halen bu rakam›n 700-800 milyara Kad›köy’de ulaﬂabilece¤ine inan›yorum. Sabr›n›z›
taﬂ›rd›m, teﬂekkür ediyorum.

Çetin Karakaﬂ
Say›n Arslan’a teﬂekkür ediyorum. Ben sorular› yan›tlamalar› ricas›yla aktaracakt›m ama, Say›n ﬁen küçük bir ﬂey söylemek istediklerini ifade ettiler, ben yine
sabr›n›za s›¤›narak Say›n ﬁen’e söz vermek istiyorum.

Nurettin ﬁen
Hurﬂit Bey aç›klamalar›nda dedi ki, çal›ﬂmal› belediye baﬂkan› dedi, çok çal›ﬂmal›. Bu kanunla ilgili çal›ﬂma yap›ld›. Marmara Belediyeler Bo¤azlar Birli¤i'nde bu
tart›ﬂ›ld›. Bu program do¤rultusunda ﬂu anda Meclis'teki çal›ﬂmalar devam etmektedir. Belediye baﬂkanlar›m›z 95 kurultay›nda kitapç›k halinde bütün sorunlar›m›z› dile getirmiﬂlerdir. Bunu da aç›klamak istedim.

Hurﬂit Arslan
Say›n Baﬂkan, meclis üyeleri düzeyinde her meclis toplans›n, 1580 say›l› yasada 150 günü geçmemek koﬂuluyla toplan›r diyor. ﬁimdi bak›yoruz her belediye
normal dönem içerisinde, bir y›l içerisinde ya 12 toplant› yap›yor, ya 20 toplant›
yap›yor. E¤er 150 gün ise, çok aç›k, toplar belediye baﬂkan› meclis üyeleri, gelin arkadaﬂlar oturun, ﬂu noktalarda s›k›nt›lar›m›z var, onu bir revize edelim. Ha meclisin
kalitesi tart›ﬂ›l›r, o ayr› olay, alt düzeyde böyle bir ön taslak oluﬂur, ondan sonra
belediye baﬂkanlar›…

Nurettin ﬁen
Siz Meclis üyesi Baﬂkan Yard›mc›s› m›s›n›z?
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Hurﬂit Arslan
Evet evet.

Nurettin ﬁen
Meclis üyeli¤inden geliyorsunuz.

Hurﬂit Arslan
Tabii tabii, 89’dan beri Kad›köy Meclisi'nde üyeyim.

Nurettin ﬁen
Ben bunu aç›klamak istemiﬂtim. Gerçekten büyük bir geliﬂme oldu. Çal›ﬂmalar›m›zda Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan›m›z ve bütün bakanlar›m›z da gelmiﬂti, o konuyu
aç›klamak istemiﬂtim.
Teﬂekkür ederim.

Çetin Karakaﬂ
Ben de bu konuda k›sa bir eklenti yapmak istedim. 1580 say›l› Belediye Yasas› 1930 y›l›nda ç›km›ﬂ bir yasad›r. Ve ilk inceledi¤inizde görürsünüz ki çok iyi bir yasad›r, o zaman›n ﬂartlar›na göre mükemmel bir yasad›r, iyi haz›rlanm›ﬂ bir yasad›r.
Ancak sosyal ve ekonomik ﬂartlar de¤iﬂmiﬂtir, kentleﬂme süreci çok süratle artm›ﬂt›r ve dünya küreselleﬂmektedir ve birtak›m kavramlar daha ileri ç›km›ﬂt›r. Yerel
yönetimlerin yeni yaklaﬂ›mlar do¤rultusunda yap›lanmas› gerekmektedir. Yerinden
yönetim ilkesinin demokrasinin bir gere¤i olarak öne ç›kar›lmas› gerekti¤ini ben de
vurgulamak istiyorum.
Say›n panelistlere gelmiﬂ sorular› süratle okumak istiyorum, bu bir temenni
gibi de geldi bana, soru içerisinde bir temenni de var. Ev ve iﬂ yerlerinden ç›kan
çöplerin ayr›ﬂt›r›lmas› mümkün olup olmad›¤› soruluyor ve böyle yap›l›rsa maliyetlerin azalaca¤›na iliﬂkin bir soru gelmiﬂ. ‹kinci soru, çöp fabrikas› kurulmas›yla alakal›,
tabii orada bir aç›klama yapmal›y›z; çöp fabrikas› bir global kavramd›r, tesisler çal›ﬂmaktad›r. Alanlar kurabilirsiniz, imha alan› kurabilirsiniz, yeniden kazan›m alanlar› kurabilirsiniz, dolay›s›yla do¤an›n kirletilmekte oldu¤una iliﬂkin bir soru var. Teknolojiden çok uzak oldu¤u söyleniyor. Burada da çöp fabrikalar›n›n neden kurulmad›¤›n› anlamaya yönelik bir yaklaﬂ›m var. Ve son bir soru da, asfaltlama teknolojisi-
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nin, asfaltlama tercihinin daha do¤rusu 1955’den beri kullan›lmakta oldu¤u, bunun
zaman içerisinde çevre görünümünü s›k›nt›ya soktu¤u, taﬂlardan yap›l›rsa yollar
hem daha düﬂük maliyetle yollar›n kaplanabilece¤i ve çevrenin görünümünün bozulmayaca¤›na iliﬂkin yine bir soru temenni var. Ben bu konularda alakal› k›sa aç›klamalar için Say›n Zeytinburnu Belediye Baﬂkan›'na söz vermek istiyorum. Buyurunuz.

Adil Emecan
ﬁimdi ilk soruyla ilgili olarak ﬂunu söylemek istiyorum: Baz› belediyelerimizde
lokal olarak “ÇEVKO uygulamas›” dedi¤imiz bu evden daha at›klar d›ﬂar›ya tahliye
olurken ayr›ﬂt›r›larak tahliye edilmesi ilgili bir uygulamad›r. Baz› belediyelerde lokal
olarak uygulan›yor. Bunun uyguland›¤› yerler var, mahalleler var. Ama takdir edersiniz ki, bizim içinde bulundu¤umuz e¤itsel koﬂullar maalesef bunu ﬂu anda bütün
genelde uygulanmas›n› imkans›z k›lmaktad›r. Yine bizim çöpümüzün niteli¤i de Bat›daki gibi bu iﬂin dört dörtlük olmas›na imkan vermemektedir, bunun da göz önünde
tutulmas› gerekiyor.
Bizdeki ﬂu andaki uygulama, özellikle ÇEVKO uygulamas› dedi¤imiz, genelde de
Çevre Kültür Vakf›'n›n baz› belediyelerle birlikte yapm›ﬂ oldu¤u uygulama ﬂeklinde
sürmektedir. Bak›rköy’de örne¤i vard›r, Bahçeli’de vard›r, Zeytinburnu’nda çok k›smi olarak, lokal olarak bu uygulamay› özellikle Atatürk Ö¤renci Sitesi'nde gerçekleﬂ
tirdik. Fakat ﬂunu da söyleyeyim: Ö¤renci Sitesi gibi yüksek ö¤renim gören gençlerin oldu¤u yerde bile, ki onlar›n beslenme ﬂekilleri de biraz asl›nda Bat›ya daha yak›nd›r, ev ortam› olmad›¤› için. Orada dahi bunu uygulamakta çok büyük zorluklar
çektik. ‹ﬂte baz›, biraz önce Nurettin Bey zannediyorum ya de¤indi, ya da ben onu
notlar›na bakarken de görmüﬂtüm, baz› mahallelerde kendileri ya yap›yorlar ya da
yapmay› düﬂünüyorlar. Yanl›ﬂ m› söylüyorum? Planlar haz›r diyor. ﬁimdi bu ancak
bizde daha uygulama safhas›nda, bir süreç meselesi. Henüz bu noktada arzulad›¤›m›z süreci yakalam›ﬂ de¤iliz, gelmiﬂ de¤iliz bu seviyeye.
ﬁimdi maliyet de var tabii, her eve iﬂte çöp torbas› da¤›t›ls›n ﬂeklinde filan,
kimse kendili¤inden para verip o çöp torbas›n› alm›yor, onu da söyleyeyim. Belediye
bunu karﬂ›lamaya kalkarsa, inan›n ölçüde bir mebla¤ getirecektir. Bunun da¤›t›lmas›,
sürekli bir hale gelmesi, gerçekten büyük problem. Önce biz bunu pilot bölgelerde uygulamak zorunday›z, onunla ilgili çal›ﬂmalar sürdürülüyor, baz› yerlerde uygulamas› var.
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Çöp fabrikas› kurulmas›yla ilgili olarak, her ne kadar Nurettin Bey de Büyükﬂehir uhdesindedir ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m gösterdi ama, ben tabii ki ﬂu anda mevzuat o ﬂekilde koymuﬂ olabilir, ama bu aﬂ›lamayacak bir olay de¤il. E¤er ben belediye
olarak oraya karl› yakalam›ﬂsam, yani kendim kendi çöpümü tüketip, kendi çöpümü
ayr›ﬂt›r›p, hatta ve hatta bat›da oldu¤u gibi ilçem için bir ›s›nma kayna¤› veya de¤iﬂik bir amaçla kullan›r hale gelmiﬂsem, onun finansman›n› sa¤lam›ﬂsam, o noktada aç›kças› bütün kamuoyu zannediyorum mevzuat› da çi¤ner geçer, önümüzdeki
engelleri de çi¤ner geçer diye düﬂünüyorum. E¤er tesis, uygulayacak oldu¤umuz tesis bölgeye uygun düﬂerse, yani o aﬂ›lamayacak bir problem de¤il. Bence bunun pilot uygulamalar› da bir an önce yap›lmak durumundad›r. Bizim bu yapm›ﬂ oldu¤umuz çal›ﬂma, bilemiyorum baz› dinleyicilerimizin eline geçmiﬂtir, gerçekten gittik ‹sveç’te oray› gördük, sonra geldik burada kendi mahallemizde incelemeler yapt›lar,
çöpümüzün sonradan niteli¤i konusunda çal›ﬂma yapt›rd›k ve bir noktaya kadar
getirdik. Art›k bundan sonras› biraz finansman iﬂi veya mevzuatla ilgili iﬂler. Bu konuda tabii çok üst düzeyde desteklere, deste¤e ihtiyac›m›z var. Ve bir di¤er bak›ﬂ
aç›s› gerekiyor, bu uygulama herhangi bir ilçe belediyesi sorunu de¤ildir bak›ﬂ›n›n
hakim olmas› gerekiyor, daha üst düzeyde, bu bir model olarak ele al›nmal›, Türkiye
için bir model olarak ele al›nmal› ve yayg›nlaﬂt›r›lmal›.
Benim maliyet konusunda söyleyecek oldu¤um, arkadaﬂ›m›z›n sorusunda maliyet de vard›; bizim yapt›¤›m›z o çal›ﬂmayla ve bize öngörülen rakam 450 milyar civar›ndayd›, onu söyleyeyim. Tabii benim ilçe olarak onun alt›ndan kalkmam mümkün
de¤il. Bir di¤er olay benim de¤inmek istedi¤im, ﬂöyle bir yaklaﬂ›m var: Vatandaﬂ diyor ki, ben çevre vergisini ödedim, ÇTV veriyorum, çöp paras› veriyorum ben diyor,
neden bana çöp konusunda ekstra birtak›m ﬂeyler ç›kar›yorsun diyor zaman zaman. Ben de ﬂunu soruyorum vatandaﬂa, diyorum ki: Peki, belediyenin yapt›¤› her
iﬂin karﬂ›l›¤›nda sizden ayr›ca para m› al›n›yor? ﬁimdi belediyenin yapt›¤› birçok iﬂ
var. Bu her bir ﬂeyin karﬂ›l›¤›nda bir para yok ki, her iﬂin karﬂ›l›¤›nda, yedek parça
tüketimi var, kimin için tüketiliyor bu yedek parça ve akaryak›t tüketiyoruz biz, kim
için tüketiyoruz bunu? Vatandaﬂ için. ﬁimdi ben vatandaﬂtan akaryak›t vergisi mi
al›yorum direk olarak? Yani, bu ÇTV de belediyelerin bir yan gelir sa¤lamak için bütçesine katk›da bulunmak için bilhassa bu usule, bu isimle ortaya konulmuﬂ olan bir
uygulama. Vatandaﬂtan bu tip ﬂeyler al›yoruz, yak›nmalar al›yoruz, onun için bunu
da burada arz etmeyi uygun buldum. Teﬂekkür ediyorum.
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Çetin Karakaﬂ
Say›n ﬁen’e, sorularla alakal› olmak üzere görüﬂlerini belirtmesi için söz veriyorum.

Nurettin ﬁen
Öncelikle bence atlamamam›z gereken bir konu var, baﬂta e¤itim. E¤itimin olmad›¤› ülkede neyi getirirseniz, neyi koyarsan›z koyun, biz dedi ki poﬂet koyal›m,
okullara baz› sepetler, özellikle kutular koyabildik. Fakat maalesef okullar›m›z bunlara yanaﬂmad›. ﬁimdi böyle düﬂüncede oldu¤umuz takdirde hizmet verme gecikiyor. Ama bence e¤itim çerçevesinde çevreyi kurtarabilece¤imize inan›yorum. Ve gerekirse bilmiyorum ﬂu anda okullar›m›zda, bilhassa ilk ve ortaokullarda çevre dersi
var m›? Ama yoksa bile bilhassa ilkokullara çevre dersi konulmas› ﬂartt›r, çevre
dersi olmal›. Ve gerçekten gençlerimiz, çocuklar›m›z çevreye çok duyarl›. Çocuklar›m›z›n çevreye olan duyarl›l›¤› bizlerde, büyüklerde olsa, gerçekten bugün burada
tart›ﬂmay›z ve konuﬂmay›z diyorum.
Bir de sanayi kuruluﬂlar›n›n kat› at›klar›n›n ayr›ﬂt›rmalar›. Biraz önce yetki ve
sorumluluk dedim ya, bir belediye, bir yerel yönetim yetkilenmesi için belli bölgelerde
belli ﬂeyleri getirebilmeli, belli prosedürü koyabilmeli. Demeli ki bu sanayi kuruluﬂlar›nda ayr›ﬂt›rma yapan firmalardan iﬂte Çevre Temizlik Vergisi yüzde 50 indirimli
veya 100 liraysa 70 lira olacak denmeli veyahut da bunu yapmayanlardan ek bir
vergi al›nacak denmeli, çünkü zaten var, Büyükﬂehir'de yeterli yetki var. Bu uyguland›¤› takdirde öyle zannediyorum ki, sanayi kuruluﬂlar› ona yanaﬂabilir. Ve de baz›
büyük kuruluﬂlar›m›z buna da girmiﬂ vaziyette. Hatta o pet ﬂiﬂelerden iplik elde
ediyor ve kazak örüldü¤ünü bas›ndan da izledik, gazetelerden izledik. Dedik ki insano¤lu istedi¤i takdirde yap›lmayacak hiçbir ﬂey.
Bence önce halk›m›z bilinçlendirilmeli, ama ne yaz›k ki biz diyoruz ki Cennet
Mahallemizde perﬂembe ve sal› günleri çöp al›nma günü. Fakat sal› günü çöp al›n›yor sabah, akﬂamüzeri çöp poﬂetleri lalettayin bir ﬂekilde yolun kenar›na konuyor.
Geçiyorum bak›yorum ki çöp her tarafta. Al›nmad› diyorum çöpler. Anons ediyoruz
ki bu sabah al›nm›ﬂ çöpler. Sabah al›nd›ktan sonra yeni kurulan çöpler ve o çöpler
iki gün bekliyor. Ona da raz›y›z. Pazar› dolaﬂ›yoruz geçiyoruz, beﬂinci kattan poﬂet
pat diye yere düﬂüyor. Allah’tan önümüze düﬂüyor, direkt kafan›za düﬂmüyor. Yani, bu bilinçte oldu¤u takdirde çevre için daha çok ﬂeyler konuﬂaca¤›z. Ama ben yine umutsuz de¤ilim, bunun aﬂ›laca¤›na inan›yorum.
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Ayr›ﬂt›rma ﬂart, yerinde ayr›ﬂt›rma ﬂart. Çünkü, insan›n yaﬂad›¤› bir yerde
elbette ki çöp olacakt›r, bundan yak›nmayaca¤›z. Önemli olan at›klar› en iyi ﬂekilde
de¤erlendirmek. Ve bir ﬂey söylüyorum; ben Almanya’da gördüm, ‹zmit Belediyesi,
Kocaeli Belediyesi de ﬂu anda yap›yor, izledim. Gerçekten Almanya’da yap›lan tesislerin çok daha mükemmelini ‹zmit Belediyesi yap›yor ve kutlad›m kendilerini.
Yap›lmayacak bir ﬂey yok, yeter ki biz bu konuya e¤ilelim, bu konuyu gündeme getirelim ve bu konuyu tart›ﬂal›m, sonuçta aﬂ›lmayacak bir engel yok. Yaln›z ‹stanbul’un bir ﬂans›zl›¤› var; ﬂimdi ‹stanbulumuzun geneli yer alt› su kaynaklar›n›n oldu¤u bir yer, o bak›mdan araﬂt›rma yapt›¤›m›zda bir s›k›nt› burada. Asl›nda ‹stanbul’un da kurtuluﬂu bu ﬂekilde hem ayr›ﬂt›rma, hem de çöp depolama alanlar›n›n
haz›rlanmas›d›r. Yoksa, baﬂka türlü olay›n önüne geçmek ve aﬂ›lmayacak bir konu
da de¤ildir.

Çetin Karakaﬂ
Siz de k›saca sorulara cevap verin isterseniz.

Hurﬂit Aslan
Sorularla ilgili de¤il de, ben Say›n ﬁen’in söylemiﬂ oldu¤u ﬂey çok önemli. ‹nan›n e¤er herhangi bir yerde bir a¤aç kesiliyorsa, Kad›köy Belediyesi'nin telefonlar›
kilitleniyor. ﬁimdi biz daha önce böyle mevsimlik, 1 ay, 1.5 ayl›k açan çiçekler var, laleler var. ‹lk dikti¤imiz zaman, iﬂte sar› k›rm›z› aç›yor, laciverti yok. Ertesi gün söküyorlard›. Biz diktik onlar söktü. ﬁimdi al›ﬂt›, yani onu kabullendi. Yani, bu tamamen kültür meselesi, e¤itim meselesi.
Bir de bu sadece çevre, bu görüntü kirlili¤i de var. Biz 31.12.1994’te bir Tabela
Yönetmeli¤i ç›kard›k ve inan›n o yatay dikey, fasulye tarlas› gibi tabelalar›n hepsini
Ba¤dat Caddesi dahil olmak üzere söktük, tabii bunda gelir kayb›m›z oldu. Fakat
bunu denetimle kapatt›k. Art›k insanlar çok duyarl›, çevre bilinci gerçekten en alt
birimde, yani ilkokul, ana okulunda baﬂl›yor ve geliﬂiyor; bu tamamen e¤itim kültür
meselesi. Bize düﬂen görev, bu bölümde yerel yönetimlerin katk› sunmas›, o ortam›,
bu e¤itimi sa¤lamas›. ‹stanbul’da çöp fabrikas› kurulur mu diye bir soru var. ‹stanbul’da her ilçe kendi baﬂ›na de¤il çöp fabrikas›, ‹stanbul’un bütünüyle ben fabrikay›
kurabilece¤ini sanm›yorum, ekonomik ve mali boyutu çok üst düzeydedir bildi¤im
kadar›yla. Teﬂekkür ederim.
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Çetin Karakaﬂ
Teﬂekkür ederim Say›n Arslan. Ben konuﬂmama baﬂlarken de çevre sorunu
bir yaﬂamsal sorun oldu¤unu ifade etmeye çal›ﬂm›ﬂt›m. Mer kezi yönetimlerin ve
yerel yönetimlerin bu konuda çok ciddi tedbirler almas› gerekti¤i bu panelde de ortaya ç›k›yor, o inanc› ifade etmek istiyorum. Nas›l bir dünyada yaﬂayaca¤›m›za bizler karar verece¤iz, yaﬂayanlar karar verece¤iz. Bir yaﬂam kültürü olarak çevre bilincinin geliﬂmesi konusunda panelin katk›da bulundu¤una inan›yorum ama, yeterli
olmad›¤›n› da vurgulamak istiyorum. Bu panelden sonra evlerimize gitti¤imizde
e¤er daha iyi bir dünya için, daha iyi bir çevre için hepimizin yapmas› gereken bir
ﬂeyler oldu¤u bilinci bir k›v›lc›m olarak çakm›ﬂsa kafam›zda bu paneli ben yeterli,
görevini ifa etmiﬂ olarak görüyorum. Ve izinlerinizle bu paneli burada kapat›yorum.

Sunucu
Panelimizin ikinci oturumunda de¤erli katk›lar›yla bizleri ayd›nlatan öncelikle
Oturum Baﬂkan›na ve belediye baﬂkanlar›m›za teﬂekkür ediyoruz. ‹ki tane duyuru
yapmak istiyorum.
Bir tanesi; fazla vaktinizi almamak için okumad›m, panelimize tebrik telgraflar›n›n say›s› 52, Baﬂbakan›m›zdan, devlet bakanlar›m›zdan ve bütün bakanlar›m›zdan telgraf geldi, 52 tane telgraf var. ‹kinci duyurum; bu panel bitiminden sonra
panelimiz bu kattaki resepsiyonun sol taraf›nda bulunan Toros Bölümünde kokteyle devam edecek. 5 dakika içerisinde de müsaadenizle plaketleri vererek oraya geçece¤iz.
Oturum Baﬂkan›m›z›n plaketini vermek üzere, Say›n Çetin Karakaﬂ’›n plaketini
vermek üzere TÜRMOB Genel Sekreteri U¤ur Bey'i davet ediyorum.
Küçükçekmece Belediye Baﬂkan›m›z Say›n Nurettin ﬁen’in plaketini vermek
üzere Odam›z›n Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Mustafa Bey'i davet ediyorum.
Zeytinburnu Belediye Baﬂkan›m›z Say›n Ali Emecan’›n plaketini vermek üzere
Odam›z›n Yönetim Kurulu üyesi Say›n Selçuk Bey'i davet ediyorum.
Kad›köy Belediye Baﬂkan› Say›n Selami Öztürk’ün yerine plaketi almak üzere
Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Hurﬂit Arslan’› davet ederken, plaketini vermek üzere bu
panelin haz›rlanmas›nda katk›s› geçen Çevre Komisyonumuzu temsilen Komisyon
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Baﬂkan› Say›n Hulusi Beyi davet ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, e¤itmenlerimizin teﬂekkür belgeleri kokteyl salonunda verilecektir.
Panele kat›lman›zdan ötürü hepinize sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Arkadaﬂlar›m›z tek düzeni ö¤renmiﬂlerdir, ondan dolay› bu kat›l›m az olmuﬂtur diye düﬂünmek istiyoruz. Ama bu mesle¤in sayg›nl›¤›n›n e¤itimden geçti¤ini ve
önümüzdeki süreçte meslektaﬂlar›m›z›n gerek meslek içi e¤itimi, gerekse stajyerlerin e¤itimini ancak sizlerle baﬂarabiliriz de¤erli arkadaﬂlar›m. 12.500 oda üyesi, 7
bin stajyer ve bürolarda 15 bine yak›n insan var. Bu kiﬂileri e¤itmemiz, yetiﬂtirebilmemiz, üniversitenin deste¤i bir yere kadard›r. Bundan sonra bu insanlar›n e¤itilip yetiﬂtirilmesi 20 kiﬂiyle baﬂlad›¤›m›z e¤itmen kadrosunun bugün 70’lere gelmesi,
önümüzdeki dönem 150’lere gelmesinden geçmektedir. Ben o yüzden bu e¤itmen
olay›nda görev alan arkadaﬂlar›ma ne kadar teﬂekkür etsem azd›r. Sadece onlara
sembolik anlamda bu emeklerini, katk›lar›n› ifade eden bir teﬂekkür belgesi veriyoruz. E¤itmen arkadaﬂlar›ma içten teﬂekkür ediyor, hepsini sayg›yla selaml›yorum.
Teﬂekkür ederim.
(Teﬂekkür Belgeleri Sunuldu)
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>>> PANEL

BA⁄IMLI KAVRAMININ DÜNYADAK‹ KONUMU ve ÜLKEM‹ZDEK‹ UYGULAMALAR

Tarih

: 14-01-1997

Oturum Baﬂkan›

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›

Panelistler

: Doç. Dr. Mustafa A. AYSAN
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Yücel SAYMAN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Fatih DURAL
Ba¤›ms›z Denetçiler Derne¤i Baﬂkan›
Orhan ARABACIO⁄LU
‹SMMMO Ba¤›ml› Çal›ﬂanlar
Komisyonu Baﬂkan›
Ayﬂe DURSUN
Güneﬂ Sigorta Mali ‹ﬂler Koordinatörü
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Birinci Oturum

Yahya Ar›kan
Say›n konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m, tekrar panelimize hoﬂ geldiniz Panelistere söz vermeden önce, 1990’dan bu yana k›sa bir durum de¤erlendirmesi yapmak istiyorum. 3568 say›l› meslek yasam›z›n yürürlü¤e girmesini mesle¤imizde 1.
kilometre taﬂ› olarak görmüﬂtük. Arkas›ndan 1994 y›l›nda tek düzen uygulama
tebli¤i ç›kt›. Bunu ikinci kilometre taﬂ› olarak gördük. 3. kilometre taﬂ› olarak beyannamelerin imzalanmas› konusu hayata geçti. Ve çok önemli gördü¤ümüz 1 No’lu
Mesleki Karar yürürlü¤e girdi. Biraz açt›¤›m›z zaman meslek mensuplar›m›z›n tahsildar konumundan kurtuldu¤u bir mesleki karar. 1990’a tekrar gidiyorum. 20
Mart 1990’da müteﬂebbüs heyeti seçimleri yap›ld›. 12 Nisan 1990’da Odam›z tüzel
kiﬂilik kazand›. O günden bu yana mülkü kendisine ait olan bir idare binas›, 70 kiﬂilik
salonu olan bir Dan›ﬂma Meclisi, 50 kiﬂilik dershanesi olan Bak›rköy hizmet birimi,
90 kiﬂilik iki dershanesi olan Anadolu yakas› hizmet birimi. 85 kiﬂilik iki dershanesi
olan Taksim E¤itim Merkezi ve Levent’teki 150 kiﬂilik oda lokali. Uluslararas› düzeyde Türkiye Muhasebeciler Sempozyumu, onlarca panel, onlarca seminer, onlarca s›nava haz›rl›k kurslar›. 38 say› dergi 55 say› bülten. Bunlar› niye anlat›yorum. De¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m. 6 y›lda geldi¤imiz noktay›, geliﬂmeyi bilmezsek, çok önemli gördü¤ümüzü bugünkü konuyu tart›ﬂmam›z bir anlamda zor olacakt›r. Bu anlamda anlat›yorum. Yine 6 y›lda iﬂletme yönetim merkezleri, esnaf odalar›n›n kendi bünyelerinde muhasebe bürosu tutma düﬂünceleri, katma de¤er vergisi
muhtasar beyannamelerinin öne çekilmesi gibi f›rt›nalar› hep birlikte atlatt›k.
Tüm bu olumlu geliﬂmelerin yan› s›ra tabii ki bir sürü sorunlar›m›z var. Meslek
yasam›zdaki yaﬂanan s›k›nt›lar, resmi kurumlar›m›zda yaﬂanan s›k›nt›lar, ülkemizin
siyasal ve ekonomik yap›s›nda yaﬂanan s›k›nt›lar. Bu sorunlar› bu s›k›nt›lar› masaya yat›r›p tek tek çözmeye karar verdik. Ve bunlardan bir tanesi sadece s›nav sisteminde yaﬂanan s›k›nt›lar› aﬂmak için bir Muhasebe Enstitüsü açma çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k. Ülkemizin siyasal ve ekonomik yap›s›na ›ﬂ›k tutmak üzere dosyalar ha-

>>> 1990-2006 PANELLER 1065

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1066

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

z›rland›. Gümrük Birli¤i, Güneydo¤u, Demokratikleﬂme, insan haklar› gibi dosyalar
ﬂu anda haz›rlanm›ﬂ vaziyette. Önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine sokaca¤›z. Vergi idaresindeki bürokrasinin azalt›lmas›yla ilgili bir rapor haz›rland›. Bu
rapor pazar günü Sivas’ta Say›n Maliye Bakan›’na takdim edildi. Ve son olarak bugünkü panelimizle ba¤lant›l› olarak 1990 y›l›ndan beri hepimizin dile getirdi¤i 3568
say›l› meslek yasam›zdaki s›k›nt›lar› sorunlar› aﬂabilmek aç›s›ndan bir alternatif
meslek yasas› çal›ﬂmalar› ile ilgili bir komisyon oluﬂturuldu. Bu komisyon çal›ﬂmalar›n› mart ay› içerisinde tamamlayacak. Nisan ay›nda delegelerimizin kat›laca¤› bir
toplant› ile ayn› zamanda oda seçimleriyle ilgilenen gruplar›nda kat›laca¤› bir toplant› ile bu meslek yasas›na son ﬂekli verilecektir. Ve odalar›m›z›n mali genel kurullar›ndan sonra TÜRMOB Genel Kurulu'ndan önce bu meslek yasas› tüm Türkiye’de
tart›ﬂ›larak son ﬂekli verilecektir. ‹ﬂte bu meslek yasas› çal›ﬂmalar› nedeniyle bugünkü panel düzenlendi. Özellikle meslek yasam›zdaki ünvanlar konusu ba¤›ml›, ba¤›ms›z kavramlar› hepimizi çok yak›ndan ilgilendiren sorunlar. Bugünkü toplant›da
ba¤›ml› çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n sorunlar›ndan burada bahsedece¤iz. Yetkileri
nedir, ne de¤ildir? Dünyadaki konumu nedir, ne de¤ildir? Bunlar› enine boyuna tart›ﬂaca¤›z.
Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle bu tür panellerde oturum baﬂkanlar› da çok uzun konuﬂmaz. Ama ayn› zamanda da Oda Baﬂkan› olmam s›fat›yla aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda dile getirece¤im düﬂüncelerimi panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
dile getirdim. Teﬂekkür ederek bugünkü oturuma kat›lan de¤erli panelistleri taktim
edece¤im. Ve ondan sonra panelistlere ve sizlere söz verece¤im. Say›n Mustafa
Aysan. Hepinizin yak›ndan tan›d›¤› ö¤retim üyesi. Çok k›sa anlataca¤›m kendisini. ﬁu
anda TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Say›n Yücel Sayman ‹stanbul Barosu’nun yeni
baﬂkan›. Say›n Sayman’›n yan›nda Fatih Dural Yeminli Mali Müﬂavir. Ayn› zamanda
Ba¤›ms›z Denetçiler Derne¤i Baﬂkan›. Say›n Orhan Arabac›o¤lu, odam›z›n üyesi. Ayn› zamanda Ba¤›ml› Çal›ﬂanlar Komisyonu Baﬂkan› ve Say›n Ayﬂe Dursun yine odam›z›n üyesi ve Güneﬂ Sigorta Mali Koordinatörü. Bu tan›t›mdan sonra ilk sözü sevgili hocam Say›n Mustafa Aysan’a veriyorum. Buyurun hocam.

Mustafa Aysan
Say›n Baﬂkan, say›n meslektaﬂlar›m, hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Panelimizin konuklar› aras›nda ‹stanbul Baro Baﬂkan›’n›n da bulunmas›n› mutlulukla kar-
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ﬂ›l›yorum ve ona hoﬂgeldiniz diyorum. Bu vesileyle bir an›m› sizlere aktararak sözlerime baﬂlamak istiyorum.
Bu mesle¤in kuruluﬂunda avukatlar var. Ba¤›ms›z çal›ﬂan avukatlar var bizim
aram›zda. Uzun y›llar süren bir mücadele geçmiﬂti hat›rlars›n›z. Belki de hüsnü kuruntu, ama size samimiyetle hislerimi aktarmak istiyorum Bu mesle¤in bir kanuna
kavuﬂmas›nda san›yorum, 1974’te Ankara’da bir tarihte toplanan Türk Hukuk Kongresi’nin önemli etkisi vard›r. Bu kongrede hukukçular bize bir söz vermiﬂlerdir. O
kongrede on dakika konuﬂtum. Uzun bir bildirim vard›. Bir çoklar›n›z bilirsiniz. O bildiride ekonomide, finansal haklar var oldu¤u için bu meslek Türkiye için zorunludur.
Hukuk mesle¤inde de meslek vericidir. ‹kisinin aras›nda ihtilaf bulunamaz, tart›ﬂma
bulunamaz. ‹ki meslek birbirini desteklemelidir. Ve o kongrede ben baﬂlang›çta bizim
meslek kurulurken, mahkemelerde temsil yetkisinin istenmesini uygun görmemiﬂtim. Ayn› hukukçular gibi. Ve tart›ﬂma bu konuda daha çok ﬂiddetlenmiﬂ 1950 y›l›nda vergi reformu ile vergi usul kanunu içindeki bir bölümle düzenlenmek istenirken
bu tart›ﬂmalar yüzünden baﬂbakan tasar›da o k›sm›n o bölümünü ç›kararak vergi
reformunu sa¤layabilmiﬂti. O tart›ﬂma zannederim ki 1974’te ortadan kald›r›ld› ve
ondan sonra avukatlarla beraber, hukuk mesle¤i mensuplar›yla beraber bu mesle¤i
bu hale getirdik. Hepimize hay›rl› olsun.
Bu mesle¤in bir kanuna kavuﬂmas› bizim mesle¤imizdeki en büyük an›lardan
biridir. Bunun de¤erini çok iyi bilmek ve bu kanunu meslek yarar›na çal›ﬂt›rmak zorunday›z. Bu toplant›n›n as›l konusu ba¤›ml› ve ba¤›ms›z muhasebeciler, sadece ba¤›ml› muhasebecilerin sorunlar›d›r. Ama asl›nda ba¤›ml›larla ba¤›ms›zlar› birbiriyle
karﬂ›laﬂt›rarak meseleyi incelemeyi uygun görüyorum ben. Size öyle takdim edece¤im. Ve as›l sözlerimi de panelin sonunda, e¤er baﬂkan bana söz verirse o zaman
söyleyece¤im. Yani sizlerden görüﬂleri ald›ktan sonra, sorunlar hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olduktan sonra as›l görüﬂlerimi söylemek istiyorum. Dünyada birçok
ülkede bizim bugün ele ald›¤›m›z konu y›llard›r tart›ﬂ›l›yor ve belirli çözümlere varm›ﬂ
durumda. Özellikle Bat› ülkeleri, Amerika Birleﬂik Devletleri, ‹ngiltere, Fransa, Almanya bu durumdad›r. Neden onlardan bahsediyorum? Onlar meslekte ileridirler.
Onun için en ilerisinden ö¤rendi¤imizden bu ülkeleri biliyorum. Bu ülkelerdeki uygulamalar hakk›nda size bilgi sunmak istiyorum, ba¤›ml› ve ba¤›ms›z muhasebeciler aç›s›ndan. Bizim mesle¤imiz o ülkelere bakt›¤›m›z zaman öyle görünüyor ki, iki yönde
geliﬂiyor. Neden iki yönde geliﬂiyor. Di¤er mesleklere biraz benzer ﬂekil de ama bizim
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mesle¤imizde toplumun içindeki finansal haklarla ilgili yönler oldu¤u için iki baﬂl› geliﬂmesi, iki tarafl› geliﬂmesi zorunlu oluyor. Bu ülkelerin uygulamas›na bakt›¤›m›z
zaman meslek kurallar›na ve bu konuda ç›kar›lm›ﬂ kanunlar›n daha çok ba¤›ms›z
çal›ﬂanlarla ilgili oldu¤unu görüyoruz. Neden ba¤›ms›z çal›ﬂanlarla daha çok ilgili?
Çünkü ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n bir sosyal hizmet ödevi de var. Ba¤›ml› çal›ﬂanlar kendi
kurullar›n›n menfaatleri ve onlar›n hedefleri için çal›ﬂ›yorlar. Onlar›n görevi o. Ama
ba¤›ms›z çal›ﬂanlar, ayn› zamanda kendi mesleklerini icra ederken toplum içinde
çal›ﬂ›yorlar. Çünkü toplum içinde çeﬂitli menfaat gruplar›, finansal menfaatleri
farkl› olan bu gruplar bizden bu hizmeti bekliyorlar. Onun için zaman zaman bu tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› yerlerde yay›nlarda görüyoruz. Acaba ba¤›ml› çal›ﬂanlara bu
sosyal hizmet verilse de, iﬂletmelerde ç›kan finansal bilgiler güvenilir olsa ikinci bir
denetime ihtiyaç göstermese. Dünyan›n tecrübesi öyle olmuﬂ ki, söyledi¤im ülkelerde iﬂletmenin içinde bulunan ç›kar gruplar›n›n aras›ndaki menfaat çeliﬂkileri, bu iﬂlemler yani bir tek muhasebecimiz olsa bir ﬂirketle çal›ﬂsa ve vergi gibi hesaplara
hiç bakmasa, denetimlerde geçmese olur mu? Onu incelemiﬂler ve uzun y›llar tart›ﬂm›ﬂlar. Sonuca gelmiﬂler. Bugün muhasebe kurallar› buna izin vermiyor. Çünkü
muhasebe kurallar›n› uygularken çok ciddiye al›n›yor. Bir çok alanlarda standartlar›m›z var, ilkelerimiz var, kurallar›m›z var. Ama o kurallar›n bir ço¤unda, muhasebecinin yarg›s›na çok yer veriliyor. Neden çok yer veriyor, çünkü iﬂletme öyle. ‹ﬂletme
zaman içinde faaliyette bulunurken sonuçlar al›yor. Bu sonuçlar tabii müﬂterisine
mal veriyor, rüﬂvet veriyor. Karﬂ›l›¤›n› da telden al›yor. Bu s›rada yarg› haklar› nedeniyle çeﬂitli muhasebe kurallar›m›z›n çeﬂitli yorumlar› nedeniyle farkl› sonuçlara
varabiliyor.
Demek ki ba¤›ml› ve ba¤›ms›z çal›ﬂan muhasebecilerimizde bir yaklaﬂ›m biçimi
bir davran›ﬂ biçimi farkl› görülüyor. Öyle oldu¤u için bakt›¤›m›z zaman bat›ya meslek iki tarafl› geliﬂiyor. Bir taraftan ba¤›ms›z çal›ﬂanlar, bir taraftan ba¤›ml› çal›ﬂanlar. Kabul etmek gerekir ki, o çerçevede do¤rusu ba¤›ml› çal›ﬂanlar için fazla bir
çaba gösterilmiyor bat› ülkelerinde. As›l ba¤›ms›z çal›ﬂanlar için ba¤›ms›z çal›ﬂanlar için kurullar yarat›yor. Standartlar yarat›yor, o standartlar›n uygulamas›n› izliyor ve bu mesleki izleme sonucunda toplumun çeﬂitli ç›kar grupla r›n›n en çok iﬂine
yarayan ortalama finansal tablolar› ortaya ç›kar›yor. Finansal tablolar›n temel nedeni bu ülkelerde görüyoruz ki bir çok ç›kar grubuna, onlar›n iﬂletme ile ilgili temel
kararlar›n› verebilecekleri, temel kararlar›n› dayatabilecekleri finansal bilgilerin sa¤-
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lanmas›. Bunun garantiye al›nmas› için ba¤›ms›z çal›ﬂan muhasebecilerin baz› kurallara göre çal›ﬂmas› gerekiyor. Mesleki kurallar›n muhasebe kurallar›, ahlaki kurallara göre çal›ﬂmas› gerekiyor. Bat›ya bakt›¤›m›z zaman muhasebe mesle¤i bunlarla
teﬂrif oluyor. Ba¤›ms›z muhasebeci denetledi¤i zaman neye göre ölçecek finansal
tablolar›? ‹ﬂte bu kurallara göre ölçecek. Onun için uluslararas› standartlar, iﬂte
ulusal standartlar geliﬂtiriliyor.
Bir özelli¤ini daha arz etmek istiyorum size. Bizim mesle¤imizin bat› ülkelerindeki önemli özelliklerinden bir tanesi, ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n ba¤›ms›zl›¤›n›n garantiye
almak için bir grup çal›ﬂma. Onlar›n muhakkak ba¤›ms›zl›¤›n› garantiye almak için
sürdürülüyor. Demek ki ba¤›ms›z›n tam ba¤›ms›z olmas› çok önemli meslek için. Yani denetim iﬂini yapacaksak. Muhasebeyi iﬂletmenin d›ﬂ›ndan bakarak denetleyeceksek muhasebe faaliyetini, mümkün oldu¤u kadar ba¤›ms›z olaca¤›z. ‹ﬂte bu
ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamak için çok emek veriyorlar Bat› ülkelerinde. Ama bütün tart›ﬂmalar›n sonucunda bir sonuca var›yorlar. Diyorlar ki muhasebenin, iyi muhasebecinin iyisi ayn› kurallara göre yetiﬂtirilmelidir. O yüzden ba¤›ms›z çal›ﬂma iﬂlevli kurallara ba¤larken mesleki çal›ﬂma, ba¤›ms›z serbest meslek ﬂeklinde çal›ﬂma ile
ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n birbirinden ay›racak bir devlet istiyorum demiﬂler. Bizde de var
kriterler. Biraz sonra 3568 say›l› kanunumuza, onun getirdi¤i düzene gelece¤im,
orada da öyle geliﬂiyor. Ba¤›ms›z çal›ﬂma iﬂini organize ettikten sonra ben bir tek
muhasebe uzman› yetiﬂtiririm. Bat›l›lar›n görüﬂü öyle, öyle geliﬂtirmiﬂler. Bir muhasebe uzman› yetiﬂ tiririm ba¤›ms›zlar›n iﬂini hallederim. Ve ba¤›ms›z çal›ﬂmalarda
bu uzmanlar›n ba¤›ms›z çal›ﬂt›klar› sürece birbirlerinin ba¤›ms›zl›k kurallar›na riayet
etmek gerekir.
Baz› ülkelerde mesela ba¤›ms›z ruhsat›n› baﬂka bir kuruluﬂ veriyor. Mesleki
kuruluﬂ de¤il, baﬂka bir kuruluﬂ veriyor. Aynen bakkal dükkan› açar gibi. Herhangi
bir iﬂyeri gibi. Ruhsat› devlet veriyor. Ba¤›ms›z çal›ﬂma ruhsat›n›. Ama bu espriler,
ba¤›ms›z çal›ﬂmay› garantiye almak isteyen espriler, bizim mesleki kuruluﬂlar›m›z,
ba¤›ms›z çal›ﬂmay› garanti alt›na almaya çal›ﬂ›yor. Hangi kriterlere göre nas›l ba¤›ms›z çal›ﬂma? Mesle¤imiz 1970’lere kadar bütün dünyada daha çok ulusal standartlarla geliﬂtiler. Bu ulusal standartlar içinde iﬂte ba¤›ms›zl›k standartlar, mesleki standartlar, muhasebe standartlar, ahlaki standartlar. Tek bir ölçüye, yaz›lara ba¤land›. O yaz›lar da mesleki kuruluﬂlar taraf›ndan izlendi. Aynen bizim 3568
say›l› kanunu muzun getirdi¤i düzen, yani o aç›dan getirdi¤i düzen.
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ﬁimdi buralarda bazen ba¤›ml› muhasebecileri de organize eden ayn› kuruluﬂlar› kurmak isteyen geliﬂmeler de görüyoruz. Mesela ‹ngiltere’de bir kuruluﬂ var.
Sadece ba¤›ml› muhasebecilerin sorunlar›yla ilgileniyor. Galler ülkesinde, ‹ngiltere’de ba¤›ms›z muhasebecileri düzenleyen enstitüden önemli yard›m görüyorlar. ‹ngiltere’nin geleneksel geliﬂmesi içinde beﬂ tane kuruluﬂ var. Ayr› ayr› kurum. Bir k›sm› bölgesel. Ama burada bir tane enstitü var. Dünyada tek örnektir. Böyle, ba¤›ml›larla muhasebe kurallar›yla ilgileniyor. Ama niye bizim ülkemize bak›yorsunuz. E¤er
bir insan bir yere ba¤lanm›ﬂsa bir ﬂekilde. Hatta bizim kanunlar›m›zda da meslek
kanunumuzda da var. Baz› ülkelerin kanunlar›na kadar girmiﬂ. Ba¤›ml› çal›ﬂ›yorsa
baﬂka kuruluﬂlar›n finansal sonuçlar› hakk›nda görüﬂ bildiremiyor. Ba¤›ms›zl›¤›n ölçüleri var. O ölçülere uymayan muhasebeciler, yani ba¤›ml› çal›ﬂan muhasebeciler
tahsil yapam›yor. Finansal tablolar üzerinde görüﬂ bildiremiyor. Ama uzmanl›kta
istedi¤i kadar uzmand›r.
Amerika’da e¤er bir yere ba¤›ml›ysan serbest meslek icra edemiyorsun. Serbest meslek icra etmesi yasak. Yani kendi çal›ﬂt›¤› kuruluﬂun d›ﬂ›nda baﬂka kuruluﬂlar›n finansal tablolar› hakk›nda görüﬂ bildiremiyor. Ve onlar›n do¤rulu¤unu, gerçekli¤ini tasdik edemiyor. Ne zamana kadar? Ba¤›ms›z çal›ﬂt›¤› sürece. Sonra oradan ayr›l›p da e¤er serbest meslek faaliyeti ﬂeklinde büro açarsa onun ayr› mekanizmas› var. Ba¤›ms›z bir büro açarsan ayn› yetki ile finansal kadrolar hakk›nda
görüﬂ bildiriyor. Tasnif yapabiliyor. Ama ba¤›ml› çal›ﬂt›¤› sürece o ba¤›ms›z çal›ﬂma
haklar› elinden al›yor.
Bizdeki düzenleme de aﬂa¤› yukar› böyle. 3568 say›l› yasan›n getirdi¤i düzenek aﬂa¤› yukar› benzer. ﬁimdi tabii iﬂletmelerin içinde yap›lan muhasebe faaliyetini de biliyorum. Baz› gözlemlerim de benim ﬂöyle; gözleyebildi¤im kadar›yla fiilen bir
iﬂletmeye ba¤›ml› olarak çal›ﬂan muhasebeciler, oran›n yönetim ekibinin bir uzvu
olarak çal›ﬂ›yorlar. Yani sat›ﬂ müdürü neyse, üretim iﬂletme müdürü neyse, mali
iﬂletme müdürü de ayn› ekibin bir parças›. Yani o da bir yönetici eleman. Görevli o.
Bazen böyle biz üniversitede çal›ﬂt›¤›m›z için çeﬂitli kuruluﬂlarda ba¤›ml› olarak çal›ﬂan muhasebecilerden biz ﬂu yak›nmalar› al›yoruz. Efendim siz bize bu kurallar›
ö¤rettiniz. Muhasebede ﬂu yap›l›r, bu yap›l›r, ﬂöyle olur, böyle olur. ﬁu zararl›d›r, bu
yararl›d›r diyorsunuz.. Tabii bu bir vicdan muhasebesidir, hepimiz yap›yoruz zaman
zaman. Bir bürokratik kanuna ayk›r› emir almas›na benzer biz de mesleki kurallar›m›za ayk›r› emirler al›yoruz. Burada ne yapal›m. Orada ba¤›ml› ba¤›ms›z iﬂi tam ﬂe-
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ye geliyor. Onun için önemli buluyorum. Biz ne söylüyoruz bu arkadaﬂlara, bir muhasebe yapmalar›n› söylüyoruz. Yine bir hocamdan bir aktarma yapaca¤›m size izin
verirseniz. Beni Harvard Üniversitesi’nde okuttu. Sonra da geldi bura ya iki sene
doktoram› yönettiler. Prof. Muhlis Alp idi. Rahmetli oldu, topra¤› bol olsun. O bir
gün bana dedi ki “ sen biliyor musun ben nas›l profesör oldum? ” Yok dedim. Dedi ki
“Ben Harvard ‹ﬂletme Fakültesi’nden mezun oldum. D›ﬂarda gittim bir küçük ﬂirketin muhasebe müdürü oldum. Orada çal›ﬂ›rken birinci y›l sonunda patron geldi bana
dedi ki, efendim bizim nas›l olsa ﬂu sevk edece¤imiz mallar var depoda. Bunlar›n
avans›n› ald›k, ocak ay›n›n sonuna kadar bunlar›n hepsi sevk edilir. Sen gel bunlar›
sat›ﬂ diye göster, gelecek sene vergisini ç›karaca¤›m, az›c›k kar› yüksek gösteririz”
demiﬂ. Prof. Muhlis Bey diyor ki bana. “Bunu söyleyince akl›m baﬂ›ma geldi. Ben bunu hiç uzun vadeli düﬂünmemiﬂtim. Ama bunu benden isteyince ben o gece bütün
hayat›m› düﬂündüm. Ben ne yapmak istiyorum hayatta? Ne yapmak istiyorum? Bu
iﬂleri muhasebe kurallar›na ayk›r› olarak yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz mal
sevk edilmeden müﬂteriye kesimleri gönderilmez, tahsilat gösterilmez, kurallar böyle. Benden bunu istedi. Ben o sabah düﬂündüm. Sabahleyin gittim patrona istifam›
verdim. O vesileyle asistan oldum. ‹ﬂte ﬂimdi profesör olarak karﬂ›n›zda duruyorum.”
Böyle vicdan muhasebesine ba¤›ml› muhasebeciler zaman zaman gelirler.
Ama bunlar bildi¤iniz gibi hep o görüﬂ var. Ba¤›ml› çal›ﬂma ilkelerinin parças› olmak
durumundan ortaya ç›k›yor. E¤er çok ﬂiddetli olarak bunun hakk›nda düﬂünüyorsan›z. Bizim mezunlar›m›za söylüyoruz. Siz gidin düﬂünün ba¤›ms›z çal›ﬂ›n mesle¤in o
dal›nda. O zaman kendi istedi¤iniz gibi ﬂey yapabilirsiniz. Tabii biz de ba¤›ms›z çal›ﬂanlar da tam ba¤›ms›z de¤ildirler. Onun için meslek kuruluﬂlar› bu ba¤›ms›zl›¤›n
belirli kurallar›na ba¤l› oluyor. Ama as›l ba¤›ms›zl›¤› sa¤layacak bizim muhasebe uzman›m›z›n yüre¤indeki, vicdan›ndaki mesleki karar› ve vicdan›d›r. Onun için ben ﬂimdi
sözlerimi ba¤l›yorum. Ama ﬂunu söylemek istiyorum ki, zaman zaman bu mesle¤e
ba¤›ml› olarak çal›ﬂan muhasebecilerim önemli müeyyidelerde bulunuyorlar. ﬁimdi
sizi bulmuﬂken bu görüﬂümü söylemeden edemeyece¤im. Sonunda tekrar edece¤im
bunu.
Ba¤›ml› çal›ﬂan muhasebecilerimiz, ülkemizdeki ba¤›ms›z çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z, yani serbest meslek olarak bu iﬂi yapan arkadaﬂlar›m›z› desteklemeli ve takviye etmelidirler. Aralar›nda ç›k›p çal›ﬂmak istemese de, bilen onlar›n ba¤›ms›z çal›ﬂ-
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ma ortam›n› yaratmada onlara yard›m etmelidir. Çünkü bu çok önemli. Bir iﬂletmenin mali iﬂletmesinde görevli insan›n›n o iﬂletmeyi denetleyen insanla ayn› kafa yap›s›yla ayn› uzmanl›k yetkisiyle çal›ﬂmas› çok önemlidir. Bu çal›ﬂmalar yap›l›rken ba¤›ms›z çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z› meslektaﬂlar›m›z desteklemek zorunday›z. Bu kadar
söyleyece¤im. Sonunda daha fazla söyleyebilelim. Hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.
Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar aram›zda TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyesi Say›n Muhlis Selçuk var. Hoﬂgeldiniz diyoruz. ‹stanbul YMM Odas› Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Süleyman Genç’e hoﬂgeldiniz diyoruz. Yine ‹stanbul YMM Odas› Disiplin Kurulu Üyesi
Say›n Sabri Tümer var, hoﬂgeldin diyoruz ve bu toplant›y› izlemek üzere Ankara, ‹zmir ve Antep odalar›m›z› temsilen komisyon üyesi arkadaﬂlar›m›z var. Onlara da
hoﬂgeldiniz diyoruz ve ben sözü Say›n Ayﬂe Dursun’a veriyorum. Buyurun say›n
Dursun.

Ayﬂe Dursun
Teﬂekkür ediyorum. Öncelikle Odam›z›n düzenledi¤i bu panele kat›ld›¤›n›z için
hepinize teﬂekkür ediyorum. Odam›za da böyle bir panel düzenledi¤i için teﬂekkür
ediyorum. Kat›l›mc›lar›n yo¤unlu¤una bak›nca ba¤›ml›lar›n çok fazla beklentisinin
kalmad›¤›n›, serbest arkadaﬂlar›m›z›n da paylaﬂmad›¤›n› düﬂünüyorum. Ama olmad›klar› için cevaplama durumlar› yok. Ben Güneﬂ Hayat Sigorta ﬁirketi’nde mali
müﬂavir olarak görev yapmaktay›m. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’ni bitirdim. 1980 y›l›nda henüz mezun olmadan mesle¤imi seçtim. Güneﬂ Hayat Sigorta’da mali müﬂavir ve muhasebe biriminde göreve baﬂlad›m. 16 y›ld›r da fiilen muhasebe mesle¤ini yürütüyorum. Meslek yasam›z›n önemini daha fakülte s›ralar›nda
hocalar›m›zdan ö¤renmiﬂtik. Hocalar›m›z bize y›llard›r bu yasan›n üzerinde çal›ﬂ›l
d›¤›n›, ama kendilerinin bir türlü bu yasaya kavuﬂamad›klar›n›, inﬂallah bizlerin kavuﬂaca¤›m›z› anlat›rlard›.
Y›llard›r Türkiye’de çal›ﬂ›lan bu yasa da 1989 y›l›nda ç›kt› ve biz yasam›za kavuﬂtuk. Yasam›zda yer alan meslek mensubu olabilmenin genel ve özel koﬂullar›n›
taﬂ›d›¤›m›z› belgeleyen ruhsatlar›m›z› ald›k. Bu meslek ruhsat›n› ald›¤›m›zda genel
ﬂartlarla ilgili maddelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Meslek ﬂeref ve haysiyetine
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uymayan kurumlarda bulunmamak. Ve biz bunlar› belgeledik. Ben ruhsat›m› kanunumuzun geçici ilgili maddesinde yer alan bilanço usulünde defter tutan özel kuruluﬂlar›n muhasebe birimlerinde 1. dereceden imza yetkisine haiz ve muhasebenin fiilen
sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak çal›ﬂm›ﬂ olanlar
bendiyle ald›m. Ruhsat›m› al›rken hizmet akti ile çal›ﬂarak mesle¤e fiilen girdim. Yine ayn› bölümde hizmet akti ile çal›ﬂmaya devam ediyorum. Ancak art›k mesle¤imi
ve görevimi söylemekten çekiyorum. Çünkü kanunumuzun 45. maddesi bu ünvanlarda 2. maddedeki iﬂlerin yürütülmesi amac›yla gerçek ve tüzel kiﬂilere tabi ve onlar›n iﬂyerlerine ba¤l› hizmet akti ile çal›ﬂamazlar diye devam ediyor. Meslek ve meslek onuruyla ba¤daﬂamayan iﬂlerle u¤raﬂamazlar demektedir. Kanunun 2. maddesinde yazan iﬂlevleri art›k hepimiz ezberledik. Hepiniz biliyorsunuz, ama ben yine de
hat›rlatmak istiyorum. Gerçek ve tüzel kiﬂilere ait teﬂebbüs ve iﬂletmelerin genel
kabul görmüﬂ muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere¤ince defterlerini tutmak, bilanço karzarar beyannameleri ile di¤er belgeleri düzenlemek ve vergi iﬂleri yapmak ve muhasebe sistemlerini kurmak, geliﬂtirmek. ‹ﬂletmecilik, muhasebecilik, finans mali mevzuat ve bunlar›n uygulamalar› ile ilgili iﬂleri düzenlemek ve bu
konularda müﬂavirlik yapmak.
Ben tüzel kiﬂiliklere ait iﬂletmelerde mesle¤imi yap›yorum. ﬁirketteki görev
tan›m›n› okurken kanunun 2. maddesini okudu¤umu düﬂünüyorum. ﬁirketteki görev
tan›m›m kanunumuzun bu maddesinde say›lan görevleri kaps›yor. Bu kanunumuzun
bir yasak maddesi daha var. Meslek ünvanlar›n›n karﬂ›l›ks›z kullan›lmas› diyor. Ve
bu 3. maddede bu ünvan veya kavramlar›n›n kar›ﬂaca¤›n› veya onlara benzer her
türlü ünvan ibarenin ve rumuzun kullan›lmas›n› yasaklamaktad›r. ﬁirketteki görev
alan›n›n anlaﬂ›lmas› için kullanmak zorunda oldu¤um ünvan›m› yasam›z›n bu maddesi kapsam›nda de¤erlendirilmesi durumunda Cumhuriyet Savc›l›¤›’na kadar kurumumuzun zanl›s› da yine yasam›zda yer almaktad›r. Bizler belgemizi al›rken meslek
ﬂeref ve haysiyetine uymayan durumlar›n›n olmad›¤›n› belgeledik. Belgelerimizi ald›k.
Ancak 45. madde ile yasakl›lar kapsam›na al›narak ayn› madde nin devam›n› yine
meslek onuruyla ba¤daﬂmayan iﬂler ile devam etmektedir. Bu ﬂekilde de cezaland›k
diyorum.
Yine kanunumuzun disiplin cezalar›yla ilgili 48. maddesinde görevini ba¤›ms›zl›k tarafs›zl›k ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahutta bu kanun da yeralan mesle¤in genel prensiplerine ayk›r› hareket eden meslek mensuplar›
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için geçici olarak mesleki faaliyetten al›nma cezas› uygulan›r denmektedir. Bizler
için bu ceza kanunla konmuﬂtur, ama yine ayn› kanunun bu maddesinin devam›nda
meslek mensubu hakk›nda savunmas› al›nmadan disiplin cezas› verilemez diye belirtilmektedir. Bizler bu anlamda bir savuma vermedik. Bu kanunun amac› çok aç›k.
‹ﬂletmelerde faaliyetlerin ve iﬂlerin sa¤l›kl› ve güvenilir bir ﬂekilde iﬂleyiﬂini sa¤lamak. Faaliyet sonuçlar›n› ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, de¤erlendirmeye
tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifas›na tarafs›z bir ﬂekilde sunmak ve yüksek mesleki standartlar› gerçekleﬂtirmek olan kanunumuz mesle¤i tan›mlarken ayr›m yapmaks›z›n hepimizin mesle¤ine yani muhasebecilik ve mali
müﬂavirlik mesle¤inin konusunu aç›klam›ﬂt›r. Zaten sonunda bu görevleri sayarken
de “muhasebecilik ve mali müﬂavirlik mesle¤inin konusudur” demektedir. Bu maddenin sonunda, maddede say›lan konular› “bir iﬂyerine ba¤l› olmadan yapanlar› serbest mali müﬂavir denir” diyerek çok zor bir tan›mlama yapm›ﬂt›r. Hizmet akti ile
çal›ﬂan bir kiﬂiye hangi meslekte olursa olsun serbest kavram›n›n kullan›lmas›
mümkün de¤il. Dolay›s›yla bizlerin de böyle bir talebi yok, ama bu anlamda bizlere
üzerinde serbest ruhsat› verilmesi de bana göre yanl›ﬂt›r. Sadece muhasebeci oldu
¤umuza dair ruhsatlar verilseydi, belki bizde s›k›nt›s›zca ﬂirketlerimizde yapt›¤›m›z
iﬂleri belgeleyecek belgelerimizi kullanacakt›k. Kanunun amac›nda mesle¤imizin tan›m›n› bulan bizler, ünvan tan›mlamas›nda mesle¤imizde kendimizi bulam›yoruz.
‹ﬂte bu noktada bunun nedenlerini mesle¤inin ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l engelledi¤imizi araﬂt›rmak istedim, ki çok do¤al olarak TBMM’ye sunulan serbest muhasebecilik serbest muhasebeci mali müﬂavirlikte, yeminli mali müﬂavirlikte kanununun gerekçesini inceledim. Genel gerekçeyi hepinizin okumas›n› isterim. Ama san›r›m hepiniz okumuﬂsunuzdur. Ama mesle¤imizi geliﬂmesinin ülkemizin kalk›nmas›ndaki önemi tüm ayr›nt›lar›yla anlat›lmaktad›r. Gerekçedeki meslek mensuplar›na bakt›¤›m›zda hepimizin kendimizi bulaca¤›na inan›yorum. Özellikle gerekçenin belirgin genel
gerekçeler diye say›n hocam›z da de¤indi. Türkiye’de finans› içerisine alan bir ﬂirket
yap›lanmas›n›n içinde ki, orada da özellikle bankalar sigorta ﬂirketleri gibi saymakta, ben sigorta ﬂirketinde uzun senedir çal›ﬂ›yorum. Ve buradaki görevler içerisinde
iﬂletmelerin muhasebelerinin çok kar›ﬂ›k oldu¤u, muhasebenin ç›kard›¤› raporlarda
ﬂirket yöneticilerinin anlamalar›n›n mümkün olmad›¤›, hatta uzmanlaﬂmam›ﬂ üniversite mezunu insanlar›nda getirilmesi yararl› olmayaca¤›n› söylüyor. Bütün bunlar›n sonucunda da anlaﬂ›l›r raporlar ç›kar›labilirse, ﬂirket yöneticilerinin de anlaﬂ›-
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l›r raporlar verilebilmesi için uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂilere ihtiyaç duyuldu¤unu anlat›yor.
Bizim de ﬂirketlerde yapt›¤›m›z görevler de bunlard›r. Ben demin hocam›z›n söyledi¤i sözlerin belli bir k›sm›na kat›l›yorum.
Biz gerçekten iﬂletmelerimiz için çal›ﬂ›yoruz. Ama iﬂletmeler için çal›ﬂmak,
yanl›ﬂ yapmak ya da patronun kurallar›na uymak gibi bir ﬂekilde ﬂeyleri kesinlikle
getirmiyor. Biz yasam›z gere¤i sigorta ﬂirketi olarak, ba¤›ms›z denetim firmalar›
taraf›ndan denetlemek zorunda olan ﬂirketlerdeniz. Bu nedenle ba¤›ms›z denetimlerimizi yapt›rmaktay›z. Art› ciromuz nedeniyle yeminli mali müﬂavirlerinin tasdikine
ihtiyac›m›z var. Yeminli mali müﬂavirlerin de belirttiklerini yapmaktay›z. Ama ben
benim ve benim gibi uzman di¤er arkadaﬂlar›m›n gerçekten gelen di¤er ba¤›ms›z denetimcilerinin çok daha rahat çal›ﬂmas›n› sa¤lad›¤›m› düﬂünüyorum. Bu anlamda
ba¤›ms›z çal›ﬂan arkadaﬂlara gerekli deste¤i veriyorum.
Ben ba¤›ms›z çal›ﬂan arkadaﬂlar bizim ﬂirketlerimize geldi¤i zaman karﬂ›lar›nda uzman kiﬂiler bulmal›lar istiyorum. ‹ﬂte bunun için diyorum ki cirosu büyük rakamlara ulaﬂan ﬂirketlerde biz burda yasalar›m›zla bu iﬂin belgesi olmayan insanlar bu iﬂi yapamazlar diyemiyoruz. Ama avukatl›k ruhsat› almayan hiç kimse hiç
biryerde ve hiç bir ﬂekilde avukatl›k yapamaz. Doktorlar kendi kendilerine bir tak›m
ﬂeylere soyunanlar varsa da resmi olarak hiç kimse doktor olmadan doktorluk yapamaz. Ben de muhasebecili¤i de ister ba¤›ml› ister ba ¤›ms›z bu iﬂin uzman› olmadan bu iﬂin terbiyesini almadan hiç kimsenin yapamamas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Gerekçede, evet ge rekçede ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n ünvan›nda niyet tan›mlanmam›ﬂ veya ba¤›ms›zl›k ilkesi neydi bunu araﬂt›rmak istedim. As›l inceleme nedenim
gerekçede buydu. Burada tasar›n›n maddi gerekçelerini 2. maddede meslekleri konusu ayn› kanunda tan›mland›¤› gibi anlat›lmakta. Bizde bu kanunun a maddesinde
say›lan iﬂler aynen orada yaz›lmakta. Gerekçenin bu maddesinin sonu ﬂöyle bitmekte: “Bu maddede belirlenen ve mesle¤in konusuna gelen iﬂleri bir iﬂyerine ba¤l›
olmaks›z›n yapanlar serbest muhasebeci mali müﬂavir, bir iﬂyerinde hizmet akti ile
ba¤l› olarak yapanlarda muhasebeci mali müﬂavir olarak tan›mlanm›ﬂt›r” deniyor.
Ancak 45. madde ile ilgili gerekçe ile bakt›¤›m›zda yasal hizmet akti ile çal›ﬂma konusuna bakt›¤›m›z zaman da hizmet akti ile çal›ﬂmalar konusunda “yasakt›r ya da
de¤ildir” gibi bir ibareye rastlamad›m. Ancak bunun kanunlaﬂ›rken kanunun belirli
bir k›sm›n›n oldu¤unu, di¤er bir k›sm›n›n olmad›¤›n› görüyoruz. Tasar›n›n genel gerekçesinde belirtilen bir baﬂka bölüme dikkat edildi¤inde ben bunun nedenlerini an-
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lad›¤›m› zannettim. Öyle düﬂünüyorum.
Yine genel gerekçe bölümünde bu meslek mensuplar›n› bir örgüt etraf›nda
toplayarak ileri nitelikler kazand›rarak düzeyli ve seviyeli bir hizmet anlay›ﬂ› etraf›nda birleﬂtirmek çabalar›n›n oldukça uzun bir geçmiﬂi vard›r. 1932 y›l›ndan bu yana mesle¤in düzenlenmesi amac›yla çeﬂitli tasar›lar düzenleyerek yasama organlar›na sunulmuﬂ ancak kanunlaﬂamam›ﬂt›r denmektedir. Gerekçede belirtildi¤i gibi,
yasam›z›n kanunlaﬂmas› y›llarca süren bir mücadelenin sonunda olmuﬂtur. Meslek
yasam›z›n 1989 y›l›na kadar ç›kamamas›n›n nedeni mesle¤imizin geliﬂmesinden örgütlenmesinden rahats›z olanlar›n faaliyete geçecek kitleden daha güçlü daha örgütlü olmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. Bu yasa ile Türkiye’nin her taraf›nda yay›lacak
olan muhasebe ordusundan, yani bizlerin örgütlülü¤ünden korkan güçler yasan›n
ç›kmamas›nda etkili olmuﬂlar. Ve yine hepimizin çok iyi bildi¤i “böl parçala yönet”
politikas›n› burada uygulam›ﬂlard›r. Yasam›zda yeralan bu ayr›mlar hepimizin beﬂ
senedir çekti¤i s›k›nt›lard›r. Ba¤›ml› serbest kavram› yine yasam›z›n örgütlenmemizde yaratt›¤› en büyük s›k›nt›d›r. Bunlar tüm örgütün, hepimizin hep birlikte s›k›nt›s›d›r. Ancak meslek hepimizin mesle¤idir. Bu yasa günah›yla ve sevab›yla hepi
mizindir. S›k›nt›lar›m›z›n giderilmesinin tek yolu daha önce de her zaman söyledi¤imiz gibi örgütlü mücadeledir.
Ben ba¤›ml›, serbest, SMMM, YMM gibi bir tak›m ünvan ayr›mlar›n›n da ba¤l›
serbest ayr›m›n›n bizi zorlamas›na ra¤men onlar›n isteklerine ulaﬂt›rmayaca¤›n›
hep beraber mücadele edersek bu arada ba¤›ms›zl›¤› savunan güçlerimizin de deste¤iyle yasam›zdaki gerekli düzeltmelerin yap›laca¤›na inan›yorum. Bizim amac›m›z
ç›kard›¤›m›z raporlar›n denetlenmesi kesinlikle de¤il. Bizim amac›m›z, denetlenecek
raporlar›n uzman kiﬂiler taraf›ndan ç›kar›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Biz kendimizin
yapt›¤› bir ﬂeyin yine kendimiz taraf›ndan denetlenemeyece¤ini her türlü uygulamada biliyoruz, ki bu zaten serbest arkadaﬂlar›m›z için de geçerlidir. Kendilerinin defterlerini tuttuklar› firmalar›n sonuçta da denetimini de kendileri yapmamaktad›r.
Bana göre bu yasada bizlerin ünvanlar› yeralmal›d›r. Ama serbest de¤il. ‹ﬂte mali
müﬂavir ya da muhasebeci diye. Ben ﬂu anda gerçekten ﬂirkette mali iﬂler gibi ünvan›m› kullan›yorum.. Bu ünvan›n kullan›lmas› bize yasaklanmamal›d›r. Asla ve asla
patronun dediklerinin yap›laca¤›n› kabul etmiyorum. Bizim sigorta ﬂirketi yasam›zda denetim yasam›zda finansal raporlar› mutlaka genel müdür ve yetkili muhasebe
müdürü ya da müﬂaviri en yetkili kim ise mutlaka onun taraf›ndan imzalanmas› ge-
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rekir diye vard›r ki ayr›ca bilançolar›m›z denetleniyor olmas›na ra¤men o yasada bizim cezai tan›kl›klar›m›zda vard›r. Benim bütün cezai sorumluluklar›m varken, art›
mesle¤e verdi¤i de¤eri bilirken, mesle¤imizin geliﬂmesini isterken, hiç bir ﬂekilde hiç
bir zorla hiç birﬂeyde patronun dedi¤ini yapmam hiçbir arkadaﬂ›m›nda bu anlamda
olaca¤›n› kabul etmiyorum. Hocam›z›n da dedi¤i gibi bu aslen vicdan meselesidir.
Ama bunu denetlemekte örgütümüzün elindedir. Bunlar yap›ld›¤› zamanda ba¤›ml›n›nda ba¤›ms›z›nda örgütümüzün verece¤i cezalar vard›r. Bu ortamlar çal›ﬂt›r›larak bu tür sak›ncalar›n giderilece¤ini düﬂünüyorum. ﬁimdilik bu kadar, teﬂekkür
ediyorum.

Fatih Dural
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan. Ama ﬂunu da hemen arkas›ndan söylemeliyim.
Keﬂke bu kanun 1937’de hemen ç›ksayd›. Ve bugün gündemde iﬂe yarar ﬂeyler olsayd›. Biz bugün ﬂu tarihte iﬂleyen bu sorunlar›n hemen hemen tamam›na yak›n›n›
yaﬂam›ﬂt›k o zaman. Türkiye’de 13 Haziran 1989’da kanun yasallaﬂt›¤› zaman,
özellikle geçici maddelerle ilgili öyle tart›ﬂmalar›m›z oldu ki bu salonda tart›ﬂt›¤›m,
bu salonda gördü¤üm bir çok arkadaﬂlar›m›n ne denli büyük bir özveriyle orada kavga etti¤ini gördüm. Çal›ﬂmalar›n› tart›ﬂt›klar›n› gördüm. Hatta bir an öyle geldi ki
dünya bitiyor gibi gelmiﬂti. Bu dünya böyle, bitmiyor, bir ﬂey olmuyor. Ve sonunda
öyle bir hale geldik ki biz. Bütün sorunlar›m›z› çözebiliriz bütün ﬂeyleri aﬂabilir bir
hale geldik.
Bugün 40 bin kiﬂilik bir güçten bahsediyoruz. Sorunlar yok mu, sorunlar var.
Sorunlar mutlaka olacak, sorunun bitmesi diye bir ﬂey söz konusu de¤il. Ama biz
daha hala bir tak›m çocukluk hastal›klar›n› yaﬂ›yoruz. Ne kadar yaparsan›z yap›n
bu kanunun baz› yönleri var ki s›k›nt› yap›yor. Baz› kurallar› var ki uygulamada aﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Ama bu uygulamada aﬂarken baz› idari birimlerinin henüz vesaye
tinden tam kurtulamad›¤›m›z için baz› yerlerde insanlar›n bir ﬂeyden egosunu aﬂamad›¤›m›z için baz› konularda duyarl›l›k sa¤layamad›¤›m›z için hala daha tam çözebilmiﬂ de¤iliz. Ba¤›ml›l›k ve ba¤›ms›zl›k kavramlar› da bunlardan biri. Biraz da terminoloji kavram kargaﬂas›ndan do¤uyor olay. Olay ﬂu. Bir muhasebe yapmak laz›m.
Bir denetlemek var. Muhasebe yapmak deyin, defter tutmak deyin, ne derseniz deyin. Bir de tutulan o defterlerin denetlenmesi söz konusu. Olay denetim noktas›na
geldi¤inde, ben özellikle ba¤›ms›z denetim aç›s›ndan olay› de¤erlendireyim. Sonra
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meslek yasam›z›n uygulamas› konular›nda baz› görüﬂlerimi söyleyeyim. Benim için
mutlaka ba¤›ms›z olmas› laz›m. Hiç bundan söz edilemez. Madem ki gerekçeyi söy
lemezseniz, söylemeyin. Neyi savunursan›z savunun bu tür haklar› savunman›z›.
Ama belirgin bir ﬂeyin sa¤l›kl› yap›labilmesi gerçekten beklenen amaçlar›n buradan
sa¤lanabilmesi ancak ba¤›ms›z kiﬂilerce yap›labilmesi ile mümkündür. Bu demek
de¤ildir ki ba¤›ml› olarak yapan kiﬂiler bir dolu ahlaki defolar› olan bir tak›m yanl›ﬂlar› olanlard›r. Ama di¤er yandan uygulama göstermiﬂtir ki, bu uygulaman›n baﬂar›ya ulaﬂabilmesi, tamamen t›rnak içinde söylüyorum. Muhasebe belirli bir ﬂeyin ba¤›ms›z kiﬂilerce yap›lmas›d›r. Sorunu çözmek için önce konuyu net ve sa¤› solu belli
olmuﬂ hatlar› çizilmiﬂ olarak koymal›y›z. Gerekli ilk faaliyet Türkiye’de ilk defa meslek yasas›ndan önce 1987 y›l›nda sermaye piyasas›n›n düzenlenmesi amac›yla baﬂlam›ﬂt›r. Nitekim daha sonra 13 Haziran 1989’da meslek yasam›z›n ç›kmas›yla sermaye piyasas› kuruldu. Ve bir tart›ﬂma sürecinden sonra bu meslek yasas›n›n ba¤›ms›z denetçiler içerdi¤ini meslek yasas›nda belge almadan ba¤›ms›z olamaman›n
söz konusu olmayaca¤› konusunda yeni düzenlemeler yap›ld›. Önce yaz›lar›yla yaklaﬂ›k 4 Mart 1996’da yay›nlam›ﬂ oldu¤umuz son yönetmelikte de olay› aç›kça kurala ba¤lam›ﬂt›r. Bugün 3568 say›l› yasa kapsam›nda belge almam›ﬂ bir kiﬂinin bir
ba¤›ms›z denetim ﬂirketine ortak olabilmesi, orada denetçi olabilmesi söz konusu
de¤ildir.
ﬁimdi niye ba¤›ml›l›k veya ba¤›ms›zl›k bu kadar önemli diye üzerinde duruyoruz. Fantazi bir kavram de¤il bu. 21. yüzy›la girerken ça¤› m›z›n baz› temel kavramlar› var. Hukukun üstünlü¤ü gibi, demokrasi gibi. Bunlardan biri kamu fonlar›n›n korunmas›. Gerçekten temel kavramlardan biri bu. Gerçekten kamu fonlar›n› koruyabilmeniz için kamunun yeterince ayd›nlat›lmas› laz›m. E¤er bunu yapam›yorsan›z ve
bir kanun da ç›karsan›z. Her ﬂirketin baﬂ›na zab›ta ﬂirketleri, polis ﬂirketleri dizseniz, siz kamunun fonlar›n› korumas›n› sa¤layamazs›n›z. Kamunun ayd›nlat›lmas› laz›m. Kamunun ayd›nlat›labilmesi için dü zenlenmiﬂ olan finansal tablolar›n ba¤›ms›z
kiﬂilerce de¤il, uluslararas› muhasebe standartlar›n›n veya o ülkenin sermaye piyasas› kurumlar gibi otoritesi olan yay›nlanm›ﬂ kurallar›na göre mali tablolar›n›n denet
lenmesi, o finansal tablolar›n o an itibariyle o an enstantane itibariyle do¤ru ve güvenli oldu¤unu söyleyebilmeliyiz. Bunu söyleyebilmek ba¤›ml› çal›ﬂan bir muhasebecinin yapmamas› gereken bir ﬂeydir. Arkadaﬂlar›n hepsine ben ﬂey diyorum. Muhasebe
yapmak anlam›nda kendilerine kat›l›yorum. Kanundaki eksikliklere kat›l›yorum. Onlar›n
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ünvanlar›n› kullanabilmek serbest yönetim hariç kullanabilmeleri gerekir.
Say›n Dursun’un aç›klad›¤› düﬂünlere tamamen kat›l›yorum: Mesleksiz insan
de¤il onlar; meslekleri var, ancak bu meslekleri serbest çal›ﬂmalar› anlam›nda de¤il.
Dolay›s›yla kimi kavram burada muhasebe yap›yor iﬂi, yoksa denetleme faaliyetini
mi yap›yor konusunun çok net olarak hiç bir kar›ﬂ›kl›¤a meydan vermeyecek ﬂekilde
ortaya konmas›d›r. E¤er muhasebe yapmak defter tutmak konusunun denetçilik
konusuna zorlayan denetçili¤i az çok tamam› hiç önemli de¤il. ‹çerecek hale getirdi¤iniz taktirde mutlaka yap›lan faaliyetin ba¤›ms›z yap›lmas› gerekir. Hangi hallerde
ba¤›ms›zl›k oldu¤unu, ba¤›ms›zl›¤›n nerede baﬂlay›p nerede bitece¤i hocan›n dedi¤i
ﬂekilde baﬂka bir dünyada uygulanmayaca¤›na göre her ülkede bir de¤iﬂiklik olmas›yla birlikte bir çok ülkede art›k ortak al›nan de¤erler var. Örne¤in Türkiye’deki uygulamalar›na, defterlerin tek tek ortak uygulamalar›na bakabiliriz. Sermaye piyasas› mevzuat› Türkiye’de düzenlendi¤inde ilk olarak defter ba¤›ms›z olarak tutulacakt›r. Firma ile ba¤›ms›z denetim anlaﬂmas› yap›lacakt›r. O ba¤›ms›z denetim anlaﬂmas›yla ilgili kural, Sermaye Piyasas› Kurulu vazgeçti¤i zaman iki y›l veya dört
y›ll›k bir anlaﬂma yani ba¤›ms›zl›k özellikle bat›daki uygulamalar›n biraz daha kat›s›
düﬂünülmüﬂ. Özelde Do¤u toplumlar›nda birçok ﬂeyi tahrip edebilme, bir çok ﬂeye
yatk›n olma. Kay›t için ekonominin çok büyük boyutlara ulaﬂmas› nedeniyle insanlar›n verimlilik gücünün az olmas›yla yani bir çamur katmas›nda bir yokluklar bölgesinde bir s›k›nt›lar bölgesinde yaﬂanmas› gerekti¤iyle iki y›lda ve dört y›lda oldu.
Hatta o kadar kadro kulland› ki bir ara. Dendi ki iki y›ll›k anlaﬂma yap›lamaz. ‹kinci
y›l niye, baﬂtan iki y›l olmaz, dört y›ll›k olsun diyordunuz. Ama iki y›ll›k anlaﬂma yapt›¤›n›z zaman ayn› firma, ayn› denetim firmas›yla raporlar›nda hiç bir sak›nca kamunun ayd›nlat›lmas›nda herhangi bir eksiklik olmadan yapam›yorlar.
Bunlar tart›ﬂ›ld›, bir noktaya gelindi. Bat›'da nas›l yap›labiliyor? Bat›'da alt›
y›lda bir de¤iﬂiyor. Baz›lar›nda dokuz y›lda bir de¤iﬂiyor. Baz› ülkelerde denetlenen
firmay› denetleyen firma de¤iﬂmiyor. Ayn› denetim firmas›nda farkl› denetçiler ayn›
firmaya gidiyor. Yani dört kiﬂilik bir denetim timi oluﬂturduysan›z, bu dört kiﬂiyi firma kendi sorumlulu¤u içerisinde ba¤›ms›zl›¤a gölge düﬂürmedi¤i için ba¤›ms›z denetimden beklenen gerçek yarar› sa¤layabilmek için kamu fonlar›ndan korunmas›n›
sa¤layabilmek için o dört kiﬂilik timi de¤iﬂtiriyor. Yeni bir dört kiﬂilik tim oluﬂturuyor. Bizdeki 4 Mart 1996 tarihindeki de¤iﬂiklikle 2 ve 4 y›ll›k koﬂulla Türkiye’de uygulamada sa¤lanan kalitenin uygulamada sa¤lanan düzeyin uygulamada sa¤lanan
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beklentilerin gerçekleﬂmesiyle ortadan kald›r›l›yor. Bu aﬂamada ortaya tabii ba¤›ms›z denetim ﬂirketlerini kendi sorumluluklar›n, kendi etik de¤erlerini, kendi standartlar›n› koymas› konusu geldi. SPK bugüne kadar Türkiye’de bir çok kamu idaresinden farkl› olarak çok ça¤daﬂ bir devlet anlay›ﬂ› uygulad›. Çok ça¤daﬂ bir kamu
yönetimi anlay›ﬂ› getiriyor. Son zamanlarda bir çok hususta kendilerine karﬂ› ç›kmam›za, fikir birli¤i içinde olmamam›za ra¤men henüz ana karakterlerini de¤iﬂtirmiﬂ bir durumda de¤iller. Biliyorum de¤iﬂtirmeyecekler.
Burada sorun ﬂu, gerçekten bir çok arkadaﬂ›m›z için bir sorun oldu¤unu biliyorum. Biz önce ba¤›ms›z kendi denetim ﬂirketlerimizde yurtd›ﬂ›nda SDE belgesi
olan arkadaﬂlar›m›zla yahut SDE belgesiyle olmamakla beraber yirmi y›ld›r Türkiye’nin en büyük ﬂirketlerin de netleyen arkadaﬂlar›m›z›n serbest muhasebeci mali
müﬂavir bulundurma yoktur. Bunlar büyük tart›ﬂmalar, olay› anlatman›n olay›n sonucunda gerçekten insanlar› mesle¤e kazand›rman›n ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koymam›z›n sonucunda örne¤in 5. kurulun arkas›nda görev yapan TÜRMOB’un
yetkilileriyle onlar›n denetim kurullar›yla bunlar›n tamam›n› aﬂt›k. Belgesini alamam›ﬂ hiçbir arkadaﬂ›m›z kalma d›. Ama onu yaparken mukayesede olan uygulamada
uluslararas› standartlarda hiç bir fedakarl›k geçmiyor. Bunu ﬂunun için söylüyorum. Ba¤›ml› çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z lütfen gerçekten bu mesle¤e büyük katk›lar
sunduklar›n ve bundan sonrada sunacaklar›n› düﬂünmeliler. Ama ﬂunu atlamadan
e¤er yap›lan iﬂ örne¤in zaman zaman gördü¤ümüz gibi TÜRMOB’ta yapm›ﬂ oldu¤umuz münasebetler ve konuﬂmalardaki tek firman›n muhasebesinin arkadaﬂlar›m›z›n
tutabilece¤ini dört firmaya kadar müsaade edilebilece¤i konusunda çal›ﬂmalar yap›l›rken birçok arkadaﬂ›m›z›n serbest çal›ﬂmas› gerekti¤i halde elinde çanta 15 tane firman›n bordrosuna girmek suretiyle muhasebecilik, iﬂte bu yanl›ﬂ, bu olmaz.
Say›n Dursun’un anlatt›¤› olayla bu ayn› ﬂey de¤il.
Mesleki kimlik ba¤›ml› çal›ﬂanlara mutlaka verilmelidir. Serbest sözcü¤ü baﬂ›nda olmamak koﬂuluyla meslek muhasebeciliktir. Denetçiliktir, muhasebeciyse
muhasebecidir, serbest de çal›ﬂsa ba¤›ml› da. Ba¤›ml› çal›ﬂsa ba¤›ml›l›¤›n gereklerini yerine getirir, serbest çal›ﬂsa serbestli¤in gereklerini yerine getirir. Say›n Dursun bu vas›flara sahip olacaks›n›z belgenizi alacaks›n›z, orada ünvan› söyledi¤iniz
zaman yasal yapt›r›mla karﬂ› karﬂ›ya kalacaks›n›z. Böyle bir konu olmaz, biz bunu
aﬂaca¤›z. Ama onu aﬂarken çok önemli vahim durumlar›n davra n›ﬂlar›n içine düﬂmemeliyiz. Ne bu kamu fonlar›n›n korunmas›nda denetçili¤i de denetim faaliyeti de
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ba¤›ml› çal›ﬂan yapar. Yapamaz. Ahlak› ne kadar yüksek olursa olsun, bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun denetçilik faaliyetini ba¤›ml› çal›ﬂan kiﬂinin yapmas› mümkün de¤ildir. Belki böyle bir iddia da yoktur. Ama ben olay›n geliﬂece¤i veya olaca¤›
noktalardan öne baz› ﬂeylerin alt›n› çizeyim istiyorum ki do¤ru ﬂeyi isteyelim ve
do¤ru ﬂeyin yap›lmas›n› sa¤layal›m.
Bugüne kadar 3568 say›l› yasan›n yürürlü¤e girmesinde gerçekten büyük mesafeler katettik derken ben bunu söylüyorum. Gerçekten olmas› gerekeni ça¤daﬂ
bat› ülkelerinde uygulamalar› örnek verdi¤imizde gerek geçici kurulda gerekse geçici
kuruldan sonra bütün TÜRMOB gerekti¤inde oraya anlay›ﬂla bakmal›d›r. Belli bir
hoﬂgörüyle bakmalar›d›r. Yasa de¤iﬂikli¤iyle getirdi¤i bir tak›m sak›ncalar› göz
önünde bulundurmalar› gerekir. Belli kulisler yapmak süretiyle bir çok hakk› sa¤lad›k. Bundan sonra da sa¤lanacak çok fazla hak var. Ama bu hakk› sa¤larken Türkiye’nin bir Kuzey Afrika ülkesi olmad›¤›n› Türkiye’nin bilimden uzak ça¤daﬂ geliﬂmelerden uzak bir ülke olmad›¤›n› hepimizin kabul ediyor olmas› ve taleplerimizin ona
göre olmas› laz›m. ﬁu anda sadece ba¤›ml› çal›ﬂan muhasebecilerin de¤il, firmalarda iç denetimcilerinde belli s›k›nt›lar› var. ‹ç denetçiler de bu mesle¤in mensubu mu,
bu mesle¤in içinde mi meslekleri nedir ünvanlar› nedir? Ne yaparlar konusunda bir
s›k›nt›m› yaﬂ›yorlar. K›sa vadede sorunlar› aﬂamad›¤›m›z için ki ba¤›ms›z denetimciler olarak onlarda her noktada her aﬂamada her kamu birimiyle görüﬂtüklerinde
yard›mc› olmaya çal›ﬂt›k. ﬁu anda onlar kendileri bir enstitü kurdular ve Avrupa
Birli¤i ile entegrasyon süreci içindeler ve o süreci resmi olarak da baﬂlatt›lar. Burada yap›lacak olan ﬂey mesle¤i muhasebecilik ve denetçilik olarak iki ayr› meslek
oldu¤unu iki ayr› iﬂ oldu¤unu ben sabahleyin muha sebe yapar›m ö¤leden sonra denetçilik yapar›m ﬂeklinde düﬂünmenin çok do¤ru yere götürmeyece¤ini denetçilik
anlam›nda ise ba¤›ms›zl›¤›n gerçekten vazgeçilmez oldu¤unu hissetmemiz laz›m.
Denetçilik kapsam›nda, denetçili¤i içerecek ﬂekilde muhasebecilik yap›lacaksa ba¤›ml›l›¤›n düﬂünülmesi dahi mümkün de¤ildir. Hem de buradaki ba¤›ms›zl›k sermaye
piyasas›n›n son ç›kartt›¤› yönetmelikte tan›mlad›¤› kadar›yla en geniﬂ anlam›yla
ba¤›ms›zl›kt›r. Hepinize sayg›lar sunu yorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Dural’a teﬂekkür ediyorum. Say›n Orhan Arabac›o¤lu buyurun.
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Orhan Arabac›o¤lu
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. De¤erli konuklar de¤erli meslektaﬂlar›m,
önce bu paneli tertipledi¤i için ‹stanbul Odam›za ve onu temsilen Yönetim Kurulumuza ben de teﬂekkür etmek istiyorum. ﬁimdi burada gerçekten çok de¤erli ekonomistler var, uzmanlar var, hocalar›m›z var. Panelimizin konusunu oluﬂturan ba¤›ml›
üye kavram›n›n dünyadaki konumu k›sm›n› de¤erli uzmanlara ve hocam›za b›rak›yorum. Ben biraz daha Türkiye gerçekli¤ine Türkiye realitesine bakmak istiyorum izninizle. Çünkü TÜRMOB çat›s› alt›nda 43 bine yaklaﬂan bir meslek mensubu ordusunun bulundu¤u bir çat› içinde bunun yar›s›na yak›n› veya yönetmelikteki tabiriyle
çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›tl› olanlar veya olmayanlar ﬂeklinde adland›r›lm›ﬂsa o zaman burada çok ciddi bir sorun var demektir. Baﬂka bir meslek örgütünde veya camias›nda bu denli çarp›c› bir say› farkl›l›¤› var m›d›r? bilmiyorum ama bizim camiam›zda say›lar ne yaz›k ki böyle yar› yar›ya. Demek ki gerçekten ortada ciddi bir
sorun var.
Y›llard›r tart›ﬂ›yoruz, ba¤›ml› üye nedir ba¤›ms›z muhasebeci nedir? Ben olaya
biraz say›n Fatih Dural’›n bakt›¤› aç›dan bakmak istiyorum. Belki bugüne kadar
söylemlerimizi tam anlam›yla ulaﬂt›ramam›ﬂ olabiliriz. Bu anlamlar yanl›ﬂ anlamlaﬂt›rabilir, yanl›ﬂ alg›lam›ﬂ da olabiliriz. Olay ﬂu. Bizim yapt›¤›m›z iﬂ nedir. Cevap
biz muhasebeci veya mali müﬂaviriz, biz denetçi de¤iliz. Olaya denetçilik boyutunda
bakt›¤›m›zda bir ba¤›ml› çal›ﬂan kiﬂi olarak çok aç›k yüreklilikle söylüyorum. San›yorum bunu di¤er ba¤›ml› çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›zda bu düﬂüncelerimi paylaﬂ›r, olaya
denetçilik aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ba¤›ms›zl›k konusunun tart›ﬂ›lacak en ufak bir
noktas› yoktur. Çünkü niye, bir iﬂyerinde hem iﬂi yapan hem de denetleyip kontrol
eden ve tasnif eden kiﬂi ayn› kiﬂi olmaz. Bu iki iki daha dört. Hukukta da savc› ile
hakimin ayn› iﬂi olmayaca¤› gibi. O zaman biz olaya denetim aç› s›ndan bakacak
olursak, ba¤›ms›zl›¤› sonuna kadar savunuyoruz. Ben de savunuyorum. Ama bizim
olay›m›z tart›ﬂt›¤›m›z konu denetim de¤il, biz muhasebecili¤i ve mali müﬂavirli¤i
tart›ﬂ›yoruz. 3568 say›l› kanunun 2/A maddesi olay› çok net ortaya koymuﬂ ve
Ayﬂe Dursun da de¤indiler. Muhasebeci, mali müﬂavir ne iﬂ yapar? Yani mesle¤inin
konusuna giren iﬂler. Okumayaca¤›m hepimiz biliyoruz. Ayﬂe Dursun da okudular.
Bak›yorum ben bu iﬂleri yap›yorum. Yani genel kabul görmüﬂ muhasebe ilkeleri do¤-
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rultusunda belgeleri düzenlemek vs. vs. bilanço kar zarar tablolar›n›, beyannameleri
düzenlemek.
ﬁimdi burada e¤er ben bu iﬂleri yap›yorsam, buna, yap›lan iﬂlerin denetimi gözüyle mi bakaca¤›z, yoksa o iﬂin iﬂleyiﬂi anlam›nda ifa edilen bir görev olarak m› bakaca¤›z? Vekaleti yüzünden gündeme gelen beyannamelerin imzalanmas› zorunlulu¤u, beyannameler bu anlamda imzalans›n m› imzalanmas›n m›? ‹mzalans›n bence.
Niye imzalans›n? Çünkü 3568 say›l› kanunun 2/A maddesinde yaz›lan iﬂleri yap›yoruz dedik ya, bunun sonucunda olan imzalar› ç›kartmak, yeni tablolar›n kar zararlar
bilançolar›n beyannamelerin düzenlemek de bu yapt›¤›m›z iﬂin zaten bir do¤al sonucu de¤il mi? Yani siz oradaki muhasebe kay›tlar›n› yapacaks›n›z evraklar› kaydedeceksiniz defterleri tutacaks›n›z, ondan sonra gelecek birisi bilanço ç›kart›p beyannamemi ç›karacak. Hay›r. Yani oradaki beyannameyi imzalamak olay› bence bir denetim olay› de¤ildir. Bu yap›lan iﬂlerin do¤al bir sonucudur. O anlamda da mükerrer
227’ye göre beyannamelerin imzalanmas› konusunun denetim olay›n› kald›rmak laz›m diye düﬂünüyorum. Biz bu iﬂlerin yan›nda bir de ayr›ca firmalar›m›zla raporlamak, bütçelemek, planlamak, fizibilite, yat›r›m, finansman gibi iﬂleri biz bu iﬂleri ya
parken de ayn› zamanda sorumlulukta al›yoruz. O projelerin alt›na imzalar›m›z› da
at›yoruz. ﬁimdi mesle¤in konusuna giren iﬂleri yapan mesleki bir ehliyet vereceksiniz. Mesleki bir belge, mesleki bir ruhsat vereceksiniz, buna meslek mensubu diyeceksiniz. Ancak iﬂ bu belge ve ruhsat› alm›ﬂ meslek mensubunun tamamen kendi
özgür iradesiyle belirledi¤i çal›ﬂma ﬂekli ve biçimine gelince, “hay›r, sen meslek mensubu de¤ilsin” diyeceksiniz.
Çok aç›k söylüyorum, benim bunu akl›m alm›yor. Niye alm›yor? Ana yasa'n›n
48. maddesi ﬂöyle diyor. Madde 48: “Herkes diledi¤i alanda çal›ﬂma ve sözleﬂme
hürriyetine sahiptir.” Yani ben e¤er mesle¤imi muhasebecilik olarak seçmiﬂsem, bununla ilgili olarak da mesleki bir ehliyet alm›ﬂsam, çal›ﬂma ve sözleﬂme hürriyetime
engel olunmamas› gerekir diye düﬂünüyorum. Bunu bir tek ben söylemiyorum, Anayasa da söylüyor. ﬁimdi bu mesle¤in temeli ve ilkesi ba¤›ms›zl›kt›r diyoruz. Evet bunu tamam›yla vurgulad›¤›m› ifade ediyorum. Kiﬂilerin tamamen kendinin özgür iradesiyle bir iﬂyerinde hizmet akti ile çal›ﬂmas› ﬂeklinde belirlenmiﬂ olan bir meslek
mensubunun dile getiriliyor. Ama ben gene de söylemek istiyorum. Bir insan bir iﬂye
rinde hizmet akti ile çal›ﬂmay› tercih etti diye onun mesleki ahlak›ndan, onun mesleki namuslulu¤undan ve onun mesleki dürüstlülü¤ünden kuﬂku duymamak gerekir
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gibi geliyor bana. Bizler hepimiz bu mesle¤i ifa eden kiﬂileriz. Hepimiz bu çat›n›n alt›nda ayn› mesle¤in birer parçalar›y›z. Ben çok aç›k söylüyorum. Çal›ﬂt›¤›m iﬂyerinde mesle¤imi yaparken ba¤›ms›zl›¤›mdan asla ödün vermiyorum. Kesin kes benim
yapt›¤› iﬂe ﬂirkette en üst yetkili dahi olsa kimsenin müda halesine f›rsat b›rakmam ve vermem. Neden vermem, çünkü dedim ya mesleki ahlak›m var. Say›n Aysan
hocam›n söyledi¤i gibi vicdan›m›z var. Muhasebeci mesle¤i, muhasebecilik nedir?
Mükellefle kamu aras›nda bir köprü gören bir kiﬂidir. Bu görevi biz çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyer
lerimizde yap›yoruz. Serbest faaliyet gösteren arkadaﬂlar›m›z da kendi bürolar›nda
yap›yorlar. Dolay›s›yla ben serbest oda faaliyeti gösteren arkadaﬂlar›m›z›n da yapt›klar› iﬂlerle ilgili mesleki ahlaklar›ndan mesleki dürüstlüklerinden ve mesleki namusluluklar›ndan ödün verdik lerine inanm›yorum. Onu hiç bir meslektaﬂ›m bu örgüt
alt›ndaki hiç bir meslektaﬂ›m kesinkes yapmaz diyorum.
Ben ba¤›ml›y›m. Niye ba¤›ml›y›m biliyor musunuz arkadaﬂlar? Ben o iﬂyerine
girerken yapt›¤›m hizmet akti ile o iﬂyerinde fulltime mesaimi verece¤ime dair o
sözleﬂmenin alt›na imza atm›ﬂ›m. Ben oradaki mesaim karﬂ›s›nda o iﬂyerine ba¤l›y›m. Yani bir yerde de o iﬂe karﬂ› duydu¤um sayg›dan, o iﬂyerine karﬂ› duydu¤um
sorumluluktan dolay› ba¤l›y›m. Zaten Ayhan Çelik arkadaﬂ de¤indi. Buradaki kat›l›m›n bugün az olmas›na, “Ba¤›ml›lar zaten ba¤›ml› olduklar› için gelemezler” dedi.
Esprili olarak evet kat›l›yorum, bugün mesai günü, iﬂ günü, o arkadaﬂ›m o iﬂyerindeki sorumlulu¤u o iﬂyerindeki görevi ve iﬂe baﬂlarken att›¤› o hizmet aktindeki ben
buraya fulltime mesaimi verece¤im anlam›ndaki taahhütten dolay› ba¤›ml›. Onun
d›ﬂ›nda di¤er serbest meslek, serbest büro faaliyeti gösteren arkadaﬂlardan en
küçük bir ayr›m›m›z oldu¤unu asla düﬂünmüyorum ve kabul etmiyorum.
ﬁimdi dünyadaki uygulamalar konusunu Say›n Mustafa Aysan, de ¤erli hocam anlatt›lar izah ettiler. 1989’da bu yasa ç›kt›¤›ndan bu yana 7.5 y›la yak›n bir
süre geçti. Hep tart›ﬂt›k, dünyada böyle bir yasa örne¤i var m› yok mu diye. Böyle
bir yasan›n dünyada örne¤i yok diyen bir sürü de¤erli uzmanlar ve de¤erli hocalar›m›z da var. Vallahi bu yasa dünyan›n en iyi yasas›d›r. Çok güzel bir yasas›d›r diyen
hocalar›m›z uzmanlar›m›z da var. ﬁimdi benim kafam kar›ﬂ›yor. Ben çok fazla dünyadaki uygulamalarla ilgili bilgi sahibi de¤ilim ama hocalar›m›z bir kere kendi aralar›nda bir anlaﬂs›nlar. Uzmanlar›m›z bir kere kendi aralar›nda bir fikir birli¤ine vars›nlar mümkünse. Bu yasan›n dünyada eﬂi benzeri var m› yok mu?. ﬁimdi örne¤in
say›n Masum Türker, TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›m›z, dergimizin 32. say›s›n-
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da ﬂöyle diyor. Yeminli mali müﬂavirlik ünvan›yla tan›mlanan mesleki faaliyet ülkemize özgü olup baﬂka hiç bir ülkede uygulamas› yoktur. Bunu ben söylemedim. Say›n Masum Türker söylüyor. ﬁimdi ayr›ca say›n Türker ayn› yaz›s›nda muhasebe
mesle¤inin görev alan› içine giren iﬂleri sayd›ktan sonra cümlesini ﬂöyle ba¤l›yor, bu
bölümün sonunda o s›ralanan görevleri. Bu görevleri özellikle kamu kuruluﬂlar›nda
ücretli çal›ﬂ›larak yerine getirildi¤i de görülmektedir. Say›n Türker burada Türkiye
gerçe¤ini vurguluyor. Teﬂekkür ediyoruz. Bir de baﬂka bir yan›lg›ya düﬂmememiz gerekti¤ini düﬂünüyorum. ﬁimdi odam›z ba¤›ml› üye kavram›n›n dünyadaki konumuyla
ilgili bir panel baﬂl›¤› koyuyor. Güzel, tart›ﬂ›yoruz, fikirlerimizi aktar›yoruz. Ancak
3568’in içinde acaba dünya normlar›na oturtmam›z gereken bir tek sorun ba¤›ml›l›k sorunumu. Yani 3568 say›l› yasa içerisine dünya normlar› ve standartlar›na
dünyadaki muhasebe yasalar› ile ilgili eﬂde¤er hale getirmek istedi¤imiz baﬂka hususlar ve sorunlar yok mu? Yani demek istiyorum ki olay› tek baﬂ›na ba¤›ml› üye
kavram›n›n dünyadaki konumu ﬂeklinde tart›ﬂmak tek baﬂ›na yeterli de¤il. Olay›
3568 say›l› yasan›n tümden hepsinin birlikte dünya normlar› ﬂeklinde oturtmak
gerekir. Olaya bu ﬂekilde bakmak gerekti¤ini düﬂünüyorum.
ﬁimdi izninizle Say›n Aysan hocam›z› da burada bulmuﬂken bir üzüntümüzü
dile getirmek istiyorum. Kendilerine olan sayg›m sonsuzdur, hocamd›r. Bu mesle¤e
olan katk›lar›n› mücadelelerini inkar etmek asla ve asla mümkün de¤ildir. Bu meslek
çat›s› alt›nda olan ve bu mesle¤in geliﬂimini bilen herkesin de say›n Aysan’›n bu
mesle¤in yasalaﬂmas› ve geliﬂmesi için yapt›¤› katk›lar› emekleri bilmeyen yoktur.
Bu anlamda kendilerine teﬂekkür ediyorum. Ancak say›n hocam›z›n gene ‹stanbul
odas› yay›n organ›m›z›n dergimizin 37. say›s›nda bir yaz›s› vard›r. Türkiye’de muhasebe mesle¤inin geliﬂimi. Dikkatle okudum. Bir kez, iki kez, üç kez okudum. Buraya
gelmek bir tarafa. ﬁimdi hocam geliﬂimini anlat›yor, muhasebe mesle¤inin bir bölümünde de mesle¤in geliﬂtirilmesinde al›nmas› gereken önlemler diye bir paket sunuyor. Öneriler paketi sunuyor ve sorunlar› da ortaya koyuyor. Bu 3568 say›l› sorunlar bölümde ba¤›ml› çal›ﬂanlarla ilgili bir soruna rastlayamad›m. Yaz› ç›kt›¤›nda hocam› telefonla aray›p bu konudaki fikirlerini alacakt›m. Ancak daha sonra böyle bir
panelde bir araya gelece¤imizi duydu¤umuz için zaten kendilerinin orada bu husustaki görüﬂlerini al›r›m diye düﬂündüm. Yani demek ki e¤er yanl›ﬂ alg›lamad›ysam
özür diliyorum tekrar, hocam›n 3568 say›l› yasa içerisinde yaz›s›na at›f yap›yorum. 3568 say›l› yasa içerisinde ba¤›ml› çal›ﬂanlarla ilgili bir sorun yok olarak gö-
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rülüyor herhalde, bu konuda ayd›nlat›rlarsa memnun olurum.
ﬁimdi Say›n Ayﬂe Dursun da de¤indiler. Asl›nda 3568 say›l› yasa 13 Haziran 1989 tarihinde kanunlaﬂmadan önce 3 Nisan 1989 tarihinde yani Meclis'e sunuldu¤u tarihte komisyonun haz›rlad›¤› gerekçeleriyle birlikte aynen kabul edilmiﬂ
olsayd›, inan›n biz ﬂu anda ba¤›ml› çal›ﬂanlar diye bir sorun yaﬂamayacakt›k. Kesinlikle yaﬂamayacakt›k. Çünkü bir kez daha söylemek istiyorum. Olay zaten orada
görülmüﬂ, Türkiye gerçe¤i orada görülmüﬂ. Yasa tasar›s›n›n maddi gerekçelerinde
yani mesle¤in konusuna giren iﬂlerin 2. maddesinde yap›lacak iﬂleri say›yor. Bizim
malum maddede yani bu iﬂleri bir iﬂyerine hizmet akti ile ba¤l› olarak yapamazlar
ibaresi var ya o iki maddenin son bölümünde ve yasaklarda 45. maddede o malum
maddede gerekçesinde ﬂöyle bitiriyor bu maddeyi. Bu maddede belirlenen meslek
konusuna giren iﬂleri bir iﬂyerine ba¤l› olmaks›z›n yapanlar serbest muhasebeci
mali müﬂavir, bir iﬂyerine hizmet akti ile yapanlar da muhasebeci ve mali müﬂavir
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Yani yasa tasar›s› gerekçe halin deyken meclisin daha görüﬂü kabul edilmeden önce Türkiye’deki bir iﬂyerinde hizmet akti ile çal›ﬂmak olgusu
kabul edilmiﬂ. Onun bizim di¤er bir malum kamyon gibi bir malum maddemiz var ya
45. madde, o 45. maddede, tasar› metninde ﬂimdi gene bak›yorum o 45. madde
de ﬂu andaki yasadaki yasak bir engel tasar› halindeyken yok. Nas›l olmuﬂsa olmuﬂ, tasar› bir tak›m yasaklanmalar ve k›s›tlanmalar ve engelleme lerle o ﬂekilde
geçmiﬂ.
Biz ﬂimdi ne yapaca¤›z? En kötü yasa hiç olmayan yasadan daha iyidir felsefesiyle, be¤ensek de be¤enmesek de içinde eleﬂtirece¤imiz hususlar olsa da olmasa
da yasam›za sahip ç›kaca¤›z. Çünkü bizim gerçekten birlik olmam›z laz›m. Bütün olmam›z laz›m. Güçlü bir camiay›z diyoruz, 45 bine varan bir meslek ordusuyuz diyoruz. Ama baz› ﬂeyleri galiba bir tek yumruk gibi olup bir tak›m ﬂeylerin üstüne gidemiyoruz. E¤er biz gerçekten kat›l›mc› olursak, gerçekten üretken olursak, gerçekten
birlikte hareket eder etkin olursak bizim üstesinden gelemeyece¤imiz hiç birﬂey
yoktur diye düﬂünüyorum ben. Yani herkesi duyarl› olmaya ça¤›r›yorum. Bak›n burada ‹zmir Odas›’ndan gelen komisyon baﬂkan› arkadaﬂ›m var. Gaziantep Odas›’ndan gelen komisyon baﬂkan› arkadaﬂ›m var. Ankara’dan kalk›p gelen komisyon
temsilcisi arkadaﬂ›m›z var. Duyarl›l›k hepimize mahsustur. Say›n Baﬂkan toparlamam› istiyor, toparlayaca¤›m. Bir sözle ba¤lamak isti yorum duyarl›l›kla etkinlikle
ilgili. Bodrum ﬂairi Cevat ﬁakir Kabaa¤açl›’ya sormuﬂlar, “Üstat demiﬂler, bir ölü-
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yü canland›rmaktan daha zor bir ﬂey var m›? Cevat ﬁakir düﬂünmüﬂ cevap vermiﬂ.
Var demiﬂ bir canl›y› canland›rmak.” Biz ﬂimdi gene burada bir canl›y› canland›rmaya çal›ﬂal›m. Teﬂekkür ediyorum beni dinledi¤iniz için hepinize sayg›lar sunuyorum.
E¤er vakit kal›rsa ikinci bölümde anla tacak söyleyecek çok fazla ﬂeylerim var.

Yahya Ar›kan
Say›n Arabac›o¤lu’na teﬂekkür ediyorum. De¤erli arkadaﬂlar soru ka¤›tlar›
da¤›t›ld›, soru ka¤›tlar›nda özellikle soruyu kime yönetiyorsan›z bunu aç›kça belirtin. Bir de sözlü katk› sunmak isteyen arkadaﬂlar, lütfen arada divana baﬂvursunlar. Ben Say›n Yücel Sayman’a sözü vermeden önce bir konuda teﬂekkür etmek istiyorum. Özellikle 90’l› y›llarda meslek odam›z ‹stanbul’dan oluﬂan ‹MOK ‹stanbul
Meslek Odalar› Kordinasyon Kurulu’nda yer al›yordu ve bugüne kadar Meslek Odalar› Koordinasyon Kurulu’nda Baromuz yer alma m›ﬂt›. Yücel Sayman seçildikten
sonra ‹MOK’un içerisinde yerald›lar, meslek odalar›na güç verdiler. Özellikle ülkemizde yaﬂanan bu son geliﬂmeler, çetelerin tart›ﬂ›ld›¤›, siyasetin kirletildi¤i bu dönemde Baro'nun bu yap›da yer almas› bizleri güçlendirdi bu nedenle kendi lerine teﬂekkür ediyorum ve sözü Say›n Sayman’a veriyorum. Buyurun.

Yücel Sayman
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Hemen önce belirteyim ki birlikte olabilmek
bize de çok büyük güç kat›yor ve bundan sonra birlikte çok iﬂ yapaca¤›z. Yani hem
demokrasi alan›nda, insan haklar› alan›nda, özgürlükler alan›nda çok birlikte iﬂler
yapaca¤›z. Ama belki mesleki alanda da beraber olaca¤›z, bugün oldu¤u gibi orada
da bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂaca¤›z. Bir de bir noktaya iﬂaret etmek istiyorum. Belki
aram›zda çat›ﬂma alan›n›n varl›¤›n› tespit edip onlarda nas›l bir çözüm bulabilece¤imizi birlikte düﬂünüp dostça karar verece¤iz. Belki birinci noktas›na konuﬂmam›n
sonunda vakit varsa de¤inebilirim.
ﬁimdi biz avukatl›k aç›s›ndan seçimlere girerken meslekte rönesans kavram›yla girdik. Söyledi¤imiz ﬂuydu. Avukatl›k mesle¤i çökertiliyor, savunma çökertiliyor.
Biz rönesans baﬂlataca¤›z ve avukatl›k mesle¤inin niteli¤ini yeniden gözden geçirip
ortaya koyup onun mücadelesini verece¤iz derken bütün kavramlar› da yeni baﬂtan
sorgulay›p ve gözden geçirdik. ﬁimdi bu aç›dan biz ba¤›ml› avukat› reddediyoruz.
Biz ba¤l› avukat kavram›n› seçiyoruz. Çünkü ba¤›ml› avukat olmaz, bunu reddediyo-
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ruz. Ba¤›ml› avukat de¤ildir, böyle bir avukat yoktur. Ama Türkiye gerçekli¤inde yaﬂ›yoruz. ﬁimdi avukat ba¤›ml› hale de getirilmiﬂ. Getiriliyor. Yaln›z baﬂ›na çal›ﬂan
avukatlar var. Avukat yan›nda çal›ﬂan avukatlar var, ﬂirketlerde çal›ﬂan avukatlar
var. ﬁimdi ne diyece¤iz. Biz bu çal›ﬂmay› bir veri olarak yani sosyolojik bir veri olarak ama avukatl›k mesle¤inin çökertilmesi yönünde bir veri olarak kabul ediyoruz.
Ama boyun e¤miyoruz. Bunun düzeltilmesi laz›m. ﬁimdi ne yap›yoruz, ortadan kald›ramay›z. Çal›ﬂan çok arkadaﬂ›m›z var. Bir gerçeklik ortadan kald›ramay›z ama o
avukatl›¤›n yani kamu dan çal›ﬂan baﬂka sektörlerde çal›ﬂan avukatlar›n avukatl›k
mesle¤ine uygun olarak çal›ﬂabilmeleri için kurallar›n ç›kmas› için mücadele edebiliriz. Dünyada denenmemiﬂ, biz deneyece¤iz. Onun için ba¤›ml› avukat tabirini kullanaca¤›z. Yani hizmet sözleﬂmesiyle bir kamu kuruluﬂuna, bankaya, ﬂirkete, bir avukata ba¤l› olarak çal›ﬂan avukat ba¤l› avukat terimini kullan›yoruz, sözcü¤ünü kullan›yoruz. Ba¤›ml› avukat sözcü¤ünü kullanmay› reddediyoruz. Çünkü böyle bir kate
goriyi reddediyoruz. ﬁimdi ne yapaca¤›z. Kamuda çal›ﬂan avukatlara siz art›k avukat de¤ilsiniz diyemiyoruz, demiyoruz da zaten. Çünkü o arkadaﬂlar avukatt›r.
Ama oradaki avukatl›k de¤ildir, bu ince ayr›m› herhalde herkes bir bir fark›na varacak. ﬁimdi o kurallar›n geliﬂmesidir, yani avukatl›¤›n ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak olan
ilke ve kurallar› hayata geçirilmesi için bütün bu iﬂverenler taraf›ndan kabul edilebilmesi için mücadele edece¤iz. Böyle bir mücadelemiz var. Daha baﬂ›nday›z, baﬂar›r
m›y›z baﬂaramaz m›y›z bilemiyorum ama amac›m›z bu. ﬁimdi niye ba¤›ms›zl›k yani
ba¤›ms›zl›k kavram› nereden ç›k›yor? Özür dileyerek belki bir iki ön bilgi vermek gerekiyor. Daha sorunun içeri¤ine girebilmek aç›s›ndan.
ﬁimdi günümüzde yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan bahsediyoruz. ﬁimdi yarg› ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi benimsemiﬂ, demokratik olarak örgütlenmiﬂ bat› tipi devletlerde
son derece önemli bir kavram, önemli bir kurum. Niye insanlar›n kendi haklar›n› bizzat korumalar› kendi gücüyle korumalar› ya da hakk› kendi güçleriyle elde edebilmeleri yasaklanm›ﬂ? Hiç kimse kendi gücüyle bir hak elde edemez. Var olan hakk› ihlal
ediliyorsa kendi gücüyle koruyamaz. ‹stisnalar hariç. Yani meﬂru müdafaa gibi zorunlu haller d›ﬂ›nda. Ne yapacakt›r, kamu gücü kullanmak zorundad›r. Kamu gücüyle bir hakk› elde edebilir. Kamu gücü kullanarak bir hakk› elde edebilir, yada kamu
gücü kullanarak ihlal edilen bir hakk›n› alabilir, koruyabilir. ‹ﬂte kamu gücünün yarg›da ulaﬂmas› bir yarg› karar›d›r sonuç itibariyle. Onun için hakk›n› sonuç itibariyle
bir yarg›dan geçirebilir. ﬁimdi onun için yarg› son derece önemli. Hak arama özgür-
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lü¤ü hakk›n›z var, arayacaks›n›z. Bunun özgürlü¤ü esas olarak yarg›dan geçer. Bunun için yarg› çok önemli. Ve yarg›n›n ba¤›ms›z olmas› gerekiyor. Niye adalet gerçekleﬂsin diye. ﬁimdi adelet bir ülküdür bir felsefedir. Bu sizin felsefenize göre de¤iﬂir, ideolojinize göre de¤iﬂir, farkl› anlamlar elde edebilirsiniz: Ama herkesin ülküsü
adaletin gerçekleﬂmesidir. ‹ﬂte yarg›da adaletin gerçeklemesini beklersiniz. ﬁimdi
bat› tipi devletlerde adaletin gerçekleﬂmesi duygusunun ancak ba¤›ms›z yarg› ile
ortaya ç›kabilece¤ini söylüyoruz. Yani bunu prati¤i ba¤›ms›z bir yarg› kurabilmektir.
Yani mevcut hukuk kurallar›n›n düzeyi içeri¤i, tabii onlar da çok önemli, ama bütün
bunlar›n anlam kazand›¤› yer yarg›.
ﬁimdi hep böyle herkes söyler, biz avukatlar da bunu h›zl› geçerek söyleriz.
Yarg›da üç temel unsur vard›r. ‹ddia, savunma ve karar. ﬁimdi bunlar sacaya¤›n›n
üç önemli kurumudur. Buraya biz avukatlar›n çok önem vermesi gerekiyor. ﬁimdi
yarg› ba¤›ms›zl›¤› bu üç kurumun yarg›da varolmas› ile müdafaa kazan›r. Yani iddia
makam› bir ﬂeyi iddia eden bir kurumdur. Yarg›n›n temel kurumlar›ndan bir tanesidir. ‹kincisi bir savunma olacakt›r. Bu da bir kurumdur. Üç, hüküm yani karar verme
mercii hüküm k›sm› olacakt›r. Ancak bu üç kurumun yarg› içinde varolmas›yla her
birinin kendi aç›s›ndan ba¤›ms›z her birinin birbirine karﬂ› ba¤›ms›z ve eﬂit oldu¤u
üç kurum yarg› içinde varsa ba¤›ms›z yarg›dan bahsedilebilir. Yoksa sadece savc›
ve yarg›çlar›n ba¤›ms›z olmas› yetmez. E¤er yarg›da savunma yer alm›yorsa yani
kurum olarak o örgütlenme içinde yarg›lama faaliyetinde yarg›lama sürecinde savunma yer alm›yorsa adalet ç›kmaz ortaya. Savunma isteyene yarg› hakimler ve
savc›lar istedikleri kadar ba¤›ms›z olsunlar. Ve bu savunman›n yarg› içinde yer almas› mücadelesi avukatl›k tarihidir. Yani bu yüzy›llar sürmüﬂtür. Ancak mesela Almanya’da 1940’lardan sonra ancak savunman›n yarg›n›n bir kurumu oldu¤u kabul
edilmiﬂtir. Ha bugün hep bu savunma yarg›dan ç›kar›lmak isten mektedir. ﬁimdi
savunma en önemli kurumdur, karardan önemli bir kurum, yarg›çtan da önemlidir
savunma. Karar mekanizmas›ndan da önemlidir savunma. Çünkü hak arama özgürlü¤ü, haklar›m›z ancak savunmada bir anlam kazan›r. Siz orada o hakk›n›z› dile getirebilirsiniz yarg›lama sürecinde. O sanatta bir avukat hukuki yarat›r ve karar›n
ç›kmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›r.
ﬁimdi savunma son derece önemli, savunman›n bizzat kendisi ba ¤›ms›z. Biz
de diyoruz ki bizler avukat olarak savunman›n kendisini temsil ediyoruz. Nas›l yarg›ç hükümü karar› veren kiﬂi bunu temsil edemezse. Savc›yla e¤er iddiay› savc›
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temsil ediyorsa, biz avukatlar savunmay› temsil ederiz. Yani biz olmadan savunma
olmaz. Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› savunman›n ba¤›ms›zl›¤› ile gerçekleﬂir. ﬁimdi biz avukatlar olarak savunmay› temsil ediyorsak asl›nda halk›n hak arama özgürlü¤ünü de
temsil ediyoruz. Yarg›da halk›n hak arama özgür lü¤ünü temsil ediyoruz. O zaman
avukat›n bu niteli¤i de ba¤›ms›z olmas› ﬂartt›r. Ba¤›ms›zl›¤› avukat›n ortadan kalkt›¤› zaman savunman›n da ba¤›ms›zl›¤› ortadan kalkar. Savunma yarg›dan ç›kar. Ve
yarg›çlar›n ve savc›lar›n ba¤›ms›z olmas› bile yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamaya yetmez. Savunma ne yapacakt›r, onu biz temsil edece¤iz ama biz ba¤›ms›z olaca¤›z.
Kime karﬂ› ba¤›ms›z olaca¤›z? Bir devlete karﬂ› ba ¤›ms›z olaca¤›z, topluma karﬂ›
ba¤›ms›z olaca¤›z, kendi müvekkilimize karﬂ› ba¤›ms›z olaca¤›z. Hatta örgütümüz
Baro’ya karﬂ› ba¤›ms›z olaca¤›z. ﬁimdi ba¤›ms›zl›¤›m›z olmadan avukatl›k mesle¤i
olmaz. Çünkü savunma olmaz. Gerçi teknik gerçek yerine getirmek istedi¤imiz faaliyet yapma biçimi iﬂledi¤imiz ﬂey bilimsel ve teknik bir faaliyettir, ama iﬂlevi itibariyle savunman›n temsilidir. Bunun ba¤›ms›zl›¤› olmadan yani yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›yla
çok yak›n ilgilidir. E¤er avukat›n ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›r›l›rsa savunman›n ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›r›l›r. Savunma yarg›dan ç›kart›l›r. Yani hak arama özgür lü¤ünün anlam kazanaca¤› kurum yarg›da yer almaz. Bu aç›dan çok önemli ve biz bunun için ba¤›ml› avukat olmas›n› reddediyoruz. Ba¤›ml› avukatl›¤› reddediyoruz.
Böyle bir kurum olmaz. Avukatl›¤›n savunma aç›s›ndan üç tane ilkesi vard›r. Bir ba¤›ms›z olacakt›r iki dokunulmaz olacakt›r, üç özgür olacakt›r.
ﬁimdi ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan peki bu ba¤›ms›zl›¤› pratikte hangi haklar dile getirecektir? Sen devlete karﬂ› ba¤›ms›z olacaks›n. Yani devlete karﬂ› ba¤›ms›z olaca¤›z derken bir tak›m haklar› talep ediyoruz devletten. Örne¤in bizim kamu gücünü
kullanma yetkimiz olmal›. Yani biz verilerimizi bizzat toparlayabilmeliyiz. Yani avukat bir kamu kuruluﬂuna bir bankaya bir ticari ﬂirkete gitti¤i zaman açaca¤› davada kullanaca¤› verileri bizzat isteyebilmelidir. Bu karar olmaks›z›n bu kamu gücünü
savunma avukatlar kullanmak durumundad›r. Devlete karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n temel ilkelerinden bir tanesidir bu. Ki bizim ülkemizde tabii bunlardan hiç birisi gerçekleﬂmiﬂ
de¤il. Topluma karﬂ› ba¤›ms›z olacaks›n›z, müvekkilinize karﬂ› ba¤›ms›z olacaks›n›z,
müvekkilinizle özdeﬂleﬂmeyeceksiniz. Peki bunlar hangi haklarla gerçekleﬂecek? ﬁimdi biraz ba¤›ms›zl›¤› aﬂmak için söylüyorum. Bir tak›m haklar›n varl›¤›yla bu ba¤›ms›zl›k gerçekleﬂir. Bir; s›r saklamak yani avukat›n s›r saklama hakk› var. ‹ki; davay›
ret hakk› vard›r. yani zorla bir davay› almaya zorlanamaz. Kendisi özgür iradesiyle
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çeﬂitli kriterleri dikkate alarak davay› al›p almamaya karar verebilir. Ne toplum
bask› yapabilir, ne devlet bask› yapabilir ne de müvekkili bask› yapabilir bu konuda.
Etik kurallar vard›r, o etik kurallar aç›s›ndan bizzat kendisi de¤erlendirebilir al›p almamay›. Davas› hakk›nda alm›ﬂ oldu¤u yürüttü¤ü davayla ilgili dosyas›yla ilgili bizzat karar verme vard›r.
ﬁimdi bu haklar› ortadan kald›rd›¤›n›z zaman avukatl›k ortadan kalkar. Art›k
o avukatl›k de¤ildir. Biz mücadelemizin iki yüzy›l gerisine düﬂeriz. Yani avukat sadece orada müvekkilinin ad›na konuﬂand›r. Onun ad›na belki biraz daha iyi konuﬂand›r.
Belki biraz da hukuk katarak konuﬂan kiﬂi o konuﬂan kiﬂi o savunma de¤ildir. Yani
yarg›dan savun ma ç›kart›lm›ﬂ olur. T›pk› bundan yüz sene öncesindeki gibi ya da
Bat› Avrupa’n›n baz› ülkelerinde 50 y›l önce oldu¤u gibi. Bu mücadelemizin gerisine
dönmüﬂtür, döndürülmüﬂtür. ﬁimdi bak›yoruz ba¤›ml› avukatlarda bu haklar›n hiç
biri yok. ﬁimdi orada çal›ﬂan bankada çal›ﬂan ba¤l› olarak çal›ﬂan avukatlar aç›s›ndan söylüyorum. Davay› ret hakk› yok. Yani bu davay› açacaks›n dendi¤i zaman
tart›ﬂma imkan› yok. Açacak bu davay›. Ya da bir dava aç›ld›¤› zaman bu dava
hakl› bir davad›r, karﬂ› taraftan aç›lan dava burada bunun kabulü gerekir. O davay›
sürdürecektir. ‹ki, dosyas› üzerinde karar verme hakk› yok. Yani sulh yap›p yapmama konusunda ya da temyiz edip etmeme konusunda karar hakk› yok. O da iﬂveren
taraf›ndan dikte edilir ve kabul etmek zorunda kal›yor avukatlar kamu aç›s›ndan.
Yasal hükmü bütün davalar›n temyiz edilece¤i konusunda. Yani buna yasal gere¤i
mecbur tutulmuﬂ bütün avukatlar. ‹ﬂte s›r saklama bütün dosyalar› her yerde elden ele dolaﬂ›yor. Yani kendisi saklayamam›ﬂ, önüne gelen bu dosyaya bakabiliyor
iﬂveren. Yani bu avukatl›k de¤il o arkadaﬂ avukat ama bu avukatl›k de¤il.
ﬁimdi bu haklar ba¤›ms›zl›¤›n teminat› olan haklard›r. O haklar yoksa ba¤›ms›zl›k da yoktur. Ba¤›ms›zl›k yoksa savunma da yoktur. ﬁimdi buna paralel olarak
belki biraz birlikte tart›ﬂabilmek aç›s›ndan meslekler aras› iliﬂkide ﬂimdi bütün bu
haklar›n ve savunman›n ba¤›m s›zl›¤›n› sa¤layabilmek için bir de avukat tekeli getirilmiﬂtir. O da ba¤›ms›zl›¤›n bir parças›d›r. Avukatl›k tekeli getirilmiﬂtir. Yani hüküm
iﬂlerinde kanun iﬂlerinde ve hukuk alan›nda ve duruﬂmalarda müda halede yaln›z
baroya kay›tl› avukatlar›n yapabilece¤i iﬂlerdir. Yani hukukçular›n da baroya kay›tl›
avukatlar›n avukat olmas› gerekiyor. Avukat olabilmesi için baroya kay›tl› olmas›
gerekiyor. ﬁimdi bu tekeldir. Bu tekelin olmas› da yarg›lama sürecine ve yarg›laman›n ön haz›rl›¤›na mesela sözleﬂme yasas› haz›rlanmas› bir hukuki mütalaa vermek
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olayla ilgili olarak konumla ilgili olarak yarg›lama sürecinin ön haz›rl›k ya da koruyucu bölümüne gelen çal›ﬂmalar yapmak yarg›lama sürecine kat›lmak sadece avukat›n yapaca¤› iﬂler var avukatl›k deneyimidir. Bu avukat›n ba¤›ms›zl›¤›n›n bir gere¤i
ve sonucudur. ﬁimdi bunu k›rd›¤›n›z zaman, bunu baﬂka mesleklere verdi¤iniz anda
asl›nda yarg›lamaya baﬂka meslekleri sokuyor olursunuz. O mesle¤i soktu¤unuz
anda baﬂka meslekleri yarg›ya verdi¤iniz anda yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› zedelenir. Yani avukatl›k tekelinin ihlali savunman›n ihlalidir. Hak arama özgürlü¤ünün ihlalidir.
Bu avukatlar sadece teknik olarak bu iﬂi bildikleri mühendisler bazen ondan daha
iyidir. Do¤rudur o da do¤rudur. Bazen mali müﬂavirler avukattan daha iyidirler bu
da do¤ru dur. Ama iﬂ ilke meselesidir, kimin daha iyi do¤rudur dedi¤i o iﬂ ayr› bir
meseledir. Sorun burada yarg› ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan yarg›lamaya ve yarg›lama faaliyetine ve yarg›laman›n ön faaliyetine baﬂka meslekleri sokup sokmama meselesidir. Yani savunman›n yer al›p almamas› yarg› içinde o savunmay› da avukat›n temsil edip etmeme meselesidir. ﬁimdi bu 35. madde aç›s›ndan yani avukatl›k tekeli
aç›s›ndan belki bunu tart›ﬂabiliriz diye ayr› mesleklerden ama çok yak›n olma m›z
itibariyle söylüyorum bizim için bir kaç yerden tehlikeli görülüyor. Yani bunlar›n yer
almaya çal›ﬂ›yor. Bir avukat kendisi vekalet name düzenleyebilir. Notere gidersiniz
noter imzalar. Noterler gasp etmiﬂ.
Adliyelerin önünde görüyorsunuz ya da baﬂka yerlerde; dilekçe yaz›l›m›. Dava
dilekçesi yaz›l›r, yarg›lama dilekçesi yaz›l›r. Savc›lar›n gözü önünde oluyor. Müeyyidesi bir y›ldan üç y›la hapistir. Savc›lar›n derhal el koymas› gerekiyor. Kald›r›lmas›
gerekir. Ama s›rf yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› bozmak ve bizim savunmay› yarg›dan ç›kartabilmek için avukatl›¤› çökertebilmek için hiç dokunmuyorlar. ﬁimdi bunlarla mücadeleyi baﬂlataca¤›z. Baﬂlatt›k da. Ama daha önemlisi, giderek dünyada geliﬂen teknoloji mesela son geliﬂmeler karﬂ›s›nda bir baﬂka bir ﬂey daha var. Biz özellikle denetim ﬂirketleri ve yabanc› hukuk firmalar› ve yerli yabanc› denetim ﬂirketlerinde
çal›ﬂma alanlar›na girmeye baﬂlad›k. Yani bu denetim ﬂirketleri giderek özellikle yaban c›lar kendi bünyelerinde avukat çal›ﬂt›rarak sadece kendi iﬂleri aç›s›ndan de¤il
ama hukuki alanlarda mütalaa verebilmek d›ﬂar›ya mütalaa verebilmek d›ﬂar›yla
hukuki görüﬂ verebilmek hatta giderek davada ileri sürmek aç›s›ndan bu avukatl›k
deste¤ini de bu ﬂeki1de kullan›yorlar. Böyle bir gidiﬂat var. Bu Türkiye’de vahim bir
ﬂekilde özellikle yabanc› firmalarda ortaya ç›k›yor. ﬁimdi bunun mutlaka yasaklanmas› gerekiyor. Yani biz baz› müeyyideleri baz alarak bunu uygulayabiliriz. Ve uygu-
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layaca¤›z da. Yani burada hizmet veren avukatlar›n meslekten ç›kartma cezalar›n›
veririz bunu yapt›ktan sonra. ‹steriz ki bu gibi konularda, yani bir ﬂirket sözleﬂmesinden baﬂlayarak, bir ﬂirket kuruluﬂundan baﬂlayarak bu son derece önemli alanlarda da hukuk iﬂleri konusundaki ayr›m› özellikle ba¤›ms›zl›k bu ba¤›ms›zlar aç›s›ndan birlikte kurallar›n› ve alanlar›n› geliﬂtirelim diye son sözümü tekrar ediyorum.
Avukatl›k mesle¤inin ihlali savunman›n ihlalidir. Ve yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n ihlalidir.
Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Sayman’a teﬂekkür ediyorum Tabii önümüzdeki günlerde Say›n Sayman'›n belirtti¤i gibi ﬂirket kuruluﬂlar› veya beyannamenin imzalanmas› konular› gibi
çok sorun var. Ben bunlar›n diyalogla aﬂ›laca¤›na inan›yorum. De¤erli arkadaﬂlar ilk
sözleri bugün misafir olarak aram›zda bulunan komisyon baﬂkanlar›na söz verece¤im. Gaziantep Odam›zdan temsilen kat›lan Say›n Mehmet Elmac›o¤lu. Buyurun
Say›n Elmac›o¤lu

Mehmet Elmac›o¤lu
De¤erli Baﬂkan, say›n konuklar, k›ymetli meslektaﬂlar›m; Türkiye genelinde 25
bine yak›n meslektaﬂ›m›n sorunlar›n› burada dile getirmeye çal›ﬂan ve bu paneli düzenleyen ‹stanbul Oda Baﬂkan› say›n Yahya Ar›kan Bey'e ve yönetimine teﬂekkürlerimi bir borç biliyorum. Hepimizin bildi¤i gibi kanunlar›n ç›k›ﬂlar›nda evrensel amaç
ve ilkeler ayn›d›r. Bunlar kanunlar›n eﬂitli¤i, kanunlar ile ilgili topluluklar›n menfaatleri anayasal kiﬂi hak ve çal›ﬂma özgürlükleri. Ama maalesef 7 y›l önce yürürlü¤e giren meslek yasam›z ne yaz›k ki bugünün ihtiyaçlar›na cevap vermeyen, meslek mensubunun önemli bir k›sm›n› d›ﬂlayan ve anayasal eﬂitlikleri çi¤neyen bir yap› ile karﬂ›m›zda duruyor. Ülkemizin 1983’ten beri çok h›zl› bir de¤iﬂim sürecine girdi¤i hepimizce malumdur. Bugün bilgisayar ça¤› baﬂlam›ﬂt›r. 1985 senesinde 365 say›l›
KDV yasas› 1989 y›l›nda meslek yasam›z 1994 y›l›ndan sonrada temsilen muhasebe sistemi getirilmiﬂ h›zl› bir de¤iﬂim süreci içerisindedir. Bu h›zl› de¤iﬂim sürecinde
güncelli¤i yakalayamayan 3568 say›l› meslek yasam›z, ç›k›ﬂ›nda devirdi¤i çamlar›n
alt›nda kalm›ﬂt›r. Anlams›z bir serbest ba¤›ml› ayr›m› getirmiﬂtir. Sözleﬂmeli çal›ﬂanlara ünvan yasa¤› getirmiﬂtir.
Günümüzde firmalar giderek daha fazla kurumlaﬂmakta ve büyümektedir. Bu
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firmalar çok kar›ﬂ›k ve bir o kadar da mali sorunlar› giderebilmek için iﬂin uzman›n›
da yan›nda görmek istemektedir. Pratik hayat›n getirdi¤i bu zorluklar di¤er meslek
mensuplar›nda oldu¤u gibi bizim mesle¤imizde de uzmanlar› da kapsamaktad›r. Hal
böyle olunca bizim mesle¤imizdeki uzmanlar› da doktoru, avukat›, mühendisi ve tabii ki mali müﬂaviri, yeminli mali müﬂaviri firmalarda sürekli çal›ﬂma taahhüdüyle
sözleﬂme yapmaktad›r. ‹ﬂte zurnan›n son deli¤i. Bak›n arkadaﬂlar sözleﬂme yapan
doktor yine doktor. Avukat yine avukat. Ama mali müﬂavir ve yeminli mali müﬂavir
yine yeminli mali müﬂavir ve mali müﬂavir de¤ildir. Çünkü 3568 say›l› yasam›z›n 2.
ve 45. maddesiyle, sözleﬂmeli çal›ﬂan mesleki ünvan›n› kullanamaz. Bu neden böyle.
Bu kötü fikirleri kanun koyucunun kafas›na hangi mihraklar koydu? Bu hukuk çan›n›
kim devirdi? Kanun koyucu hukuk çan›n› devirdi¤ini ancak 1 ve 2 No'lu tebli¤lerde
fark etti. Ama art›k çok geçti. Evrensel hukuk de¤erleri, bir kez çi¤nenmiﬂ ve onun
neticesinde de bu tebli¤lerin iptali veya de¤iﬂtirilmesiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. Say›n
konuﬂmac›lar›m›zdan Mustafa Aysan hocam›z yanl›ﬂ anlamad›ysam dünya üzerinde veya Avrupa’daki ba¤›ml› ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n de¤erlendirirken yine mali idarenin bu kanunun ç›k›ﬂ›ndaki zihniyeti bugünkü mali idare de ayn› ﬂekilde, bak›n bir uzman›na sordu¤umuzda bize ne diyor cevaben. Gavurun ekme¤ini yiyen gavurun k›l›c›n› çalar. Mustafa hocam›z›n da dedikleri aﬂa¤› yukar› ayn› ifadeleri içermek tedir.
‹ﬂte bu saptamadan mutlaka kurtar›lmal›d›rlar.
Sözleﬂmeli çal›ﬂan meslek mensuplar›ndan duyulan bu korku ve bu çekingenlik
ilgili tüm taraflarda ne yaz›k ki mevcuttur. Bu psikoz aﬂ›lmal›d›r. Çünkü mükellefini
gavur gören mali idare basiretsiz ve korkakt›r. Ona hizmet veren meslek mensubuna güvenmeyen yani bizlere güvenmeyen mali idare ve meslek yöneticileri de bir o
kadar suçludur. Sözleﬂmeli meslek mensubu çal›ﬂt›ran firmalar ve kurumlar gavur
olmad›¤› gibi ona hizmet eden meslektaﬂlar›m›z da onlar›n kuklas› de¤ildir. Onlar›n
yapt›¤› nedir biliyor musunuz arkadaﬂlar? Onlar›n yapt›klar› yasalar› uygulamak
mükellefini cezaya muhatap yapmamakt›r. Bizim tek k›l›c›m›z vard›r. O da elimizdeki kalem, gönlümüzdeki sevgi içimizdeki meslek onurudur. Di¤er yandan konuyla ilgili
istatistikler bu anlay›ﬂ› mahkum etmektedir. Devletin toplad›¤› vergilerin büyük bir
k›sm› sözleﬂmeli meslektaﬂlar›n çal›ﬂt›¤› bu kurumlar›n ve firmalar›n ödemeleridir.
Bak›n ben size Gaziantep’te 25 seneden beri ba¤›ml› olarak çal›ﬂan bir meslektaﬂ›n›z›m ve ad›n› duydu¤unuz ve size iftiharla söyleyebilece¤im Oba Makarna firma
s›nda 8 y›l çal›ﬂt›m. Daha sonra Gökmen Makarna Fabrikas›’nda ayn› g›da sektö-
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ründe 15 sene çal›ﬂt›m. Ve nihayet 25 senemi doldurdum. Emekli oldum. Halen de
ba¤›ml› olarak Gürenen Makarna Fabrikas›’nda çal›ﬂmaktay›m. ‹sim vermeden asl›nda burada isim vermeden geçemedim. Çünkü iftiharla bu mesle¤i temsil ettim. Ve
her sene Gaziantep’in defterdarl›k arﬂivinde de bulabilirsiniz. Her sene üst düzey
ve plaket alm›ﬂ onur belgesi alm›ﬂ, firmalar nezdinde çal›ﬂmaktay›m. Hal böyleyken,
bizim mali idare bugünkü koﬂullarda art›k eski zihniyeti b›rakmas› gerekir. Lütfen
onurumuzu korumam›za yard›mc› olun. Lütfen anayasal haklar›m›z için bize destek
verin. Lütfen görülmeyelim ve lütfen bizlere ses verin. Tüm meslektaﬂlar›ma sayg›
sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca pardon Say›n Baﬂkan›m biz Türkiye genelinde ba¤›ml› çal›ﬂanlar olarak ‹stanbul, Gaziantep, Ankara, ‹zmir, Konya odas› olarak
6 büyük ﬂehir Ba¤›ml› Çal›ﬂan Komisyon Baﬂkanlar› devaml› diyalog içindeyiz. Ortak bir deklarasyonumuz var bunu da baﬂkana veriyoruz.

Yahya Ar›kan
Say›n Orhan Yatmaz, ‹zmir Odam›zdan buyurun size de söz verece¤im. Lütfen
Orhan Bey zaman› çok iyi kullan›n, teﬂekkür ederim.

Orhan Yatmaz
Çok teﬂekkür ediyorum. De¤erli baﬂkan›m ve k›ymetli meslektaﬂlar›m sizlere
‹zmir SMM Odas› ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n selam›n› ve deste¤ini getirdim. Panelimizin
amac›na ulaﬂmas› dile¤iyle bir kaç cümle sizlere aktarmak istiyorum. Kusura bakmas›nlar panelistlerden baz› tak›nt›lar oldu. Onlarla ilgili baz› ﬂeyler anlataca¤›m.
Ben ruhsat›m› patronlar›mdan almad›m. Patronlar›m vermedi. Sizlerinki gibi verildi
demekle yetiniyorum. San›r›m anlayabilirsiniz. Bizler denetleyici de¤iliz bizler yap›c›y›z. E¤er denetleme üstlenece¤imize karar verirsek ba¤›ms›z çal›ﬂaca¤›m›z› gayet
iyi biliyoruz. Çünkü serbestlerin deste¤ini engellemekte. Bunu biz zaten yapmaktay›z y›llardan beri. En az›ndan ben diyorum ki ‹zmir SMM odas›n›n bir üyesiyim diyorum. Fakat ünvan›m› kullanam›yorum çal›ﬂt›¤›m yerde. Biz istiyoruz ki yapt› ¤›m›z
mesleki faaliyetlerin alt›na ünvan›m›z› ve imzam›z› atabilelim. Ama biz demiyoruz ki
serbest çal›ﬂanlar›n iﬂlerine müdahale edelim. Onlar bizi denetlesinler. Nas›l onlar›
baﬂka bir denetleme kurulu olan yeminli mali müﬂavirler denetliyorlarsa bizleri de
denetlesinler. Ve sözlerimi bir ﬂeklide bitirmeye çal›ﬂ›yorum. Biraz uzun olacak. Belgeli ruhsat alm›ﬂ meslek mensubu zorunluluktan dolay› özel bir ﬂirkette veya kamu
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kuruluﬂlar›nda ba¤›ml› olarak çal›ﬂmalar›ndan dolay› cezaland›r›lmamas› kan›s›nd›y›z. Bugün ba¤›ml› olan›n yar›n serbest olaca¤› gibi serbest olarak çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n da yar›n ba¤›ml› olabilece¤ini göz önünde bulundurulmas›yla ‹zmir’de
bütün serbest çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n deste¤ini bekledi¤imizi biz raporlar›m›zda
arz ediyoruz: Ve son söz olarak ﬂunu toparlamaya çal›ﬂ›yorum. Bizler tahsilimizle,
tecrübe, emek, al›nteriyle kazand›¤›m›z ruhsatlar›m›z› tebli¤ ile hiç bir iﬂe yaramaz
hale getirilmesine ve sadece aidat ödeyen seçimde hat›rlanan üye konumunda olmad›¤›m›z› belirtmek isteriz. Say›n baﬂkan›m bana söz verdi¤iniz için çok teﬂekkür
ediyorum. Panelinizin amac›na ulaﬂmas› amac›yla teﬂekkürlerimi iletiyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Orhan Yatmaz’a teﬂekkür ediyoruz. Say›n Nihal Saban buyrun.

Nihal Saban
Evet meslek mensubu de¤ilim ben ama üniversitede bu alanda bir ders okutuyorum. Ben Doç. Dr. Nihal Sabah. ﬁimdi bu Oda'n›n hukuksal yönü çok ilgilendiriyor.
Bununla ilgili bir kaç ﬂey söylemek istiyorum. Meslekte en önemli problemlerden bir
tanesi ünvan konusu. ﬁimdi 3568’in genel yap›s›na bakt›¤›m›zda, meslek yasas›
dedi¤imiz yasa çok aç›k bir biçimde serbest meslek üzerine kurulmuﬂtur. Ba¤›ml›
olarak çal›ﬂanlara sormak istiyorum. Kendilerine verilen belge acaba serbest meslek erbab› m› olarak verildi? E¤er böyle verilmediyse, kendilerine muhasebeci belgesi
verilmiﬂ ise, kurulun geçici kurulun ya da TÜRMOB’un serbest meslek olmas› nedeniyle muha sebeci belgesi de vermesi mümkün de¤ildir. O halde ﬂu anda ba¤›ml› olarak çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n ald›klar› belge çok aç›k bir ﬂekilde hukukta “mutlak
butlan” dedi¤imiz kavramla geçersiz bir belge. Bu problemin aﬂ›lmas› gerekiyor. Bu
çok önemli bir problem.
Bir di¤eri, ba¤›ms›zl›k, ba¤›ml› ba¤›ms›z ayr›m›nda ba¤›ms›zl›k. Acaba o nas›l
bir ba¤›ms›zl›k. ﬁimdi meslek yasas› var. E¤er ba¤›ms›zl›ktan söz ediyorsak, meslek
yasas›n›n yan›nda olmas› gereken baﬂka kurallarda var. Örne¤in etik kol dedi¤imiz
meslek mensuplar›n›n ahlaksal aç›dan uymas› gereken bir tak›m kurallar olmas› gerekir. 3568’le ilgili mevzuata bakt›¤›m›zda TÜRMOB’un böyle bir yay›n›na rastlam›yoruz. Bir di¤eri çal›ﬂma usul ve kurallar› bakt›¤›n›zda bun lar›n hepsini Maliye Bakanl›¤› yay›nlam›ﬂ. TÜRMOB’tan bir iki tane bulabiliyoruz. O halde bu nas›l bir ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›. E¤er ba¤›ms›zl›k ise meslek mensuplar›n›n ba¤›ml› ba¤›ms›z biçim-
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de ayr›lmas› de¤il. Çünkü yasa hiçbirini tamam›yla kapsam›yor. Bir di¤er konu; Say›n Aysan hoca, Say›n Fatih Dural çok net bir biçimde koydu. Ba¤›ms›z muhasebe
denetimiyle muhasebe ayr› kavramlar. ﬁimdi ülkemize bakt›¤›m›zda 3568 say›l› yasa ve mükerrer 227’nin oluﬂ turdu¤u bu düzene çok aç›k bir biçimde ba¤›ms›z denetimi düzenleyen hukuk düzeni de¤ildir. 3568’le getirilen ve mükerrer 227 ile alt› çizilen çok aç›k bir biçimde tasdik edilen kurum vergi denetimidir. Ve dünyan›n hiç bir
yerinde vergi denetimi bugün ülkemizde yeminli olarak niteledi¤imiz ya da serbest
muhasebeci mali müﬂavir olarak nitelenen gruplar taraf›ndan vergi denetimi yap›lmaz. Bunun alt›n› çizmek gerekiyor. Niçin alt›n› çizmek gerekiyor. E¤er vergi beyan
namelerinin imzalamas›n› biz muhasebe denetimi diye nitelendiri yorsak, ya da bu
iﬂi ba¤›ms›z kiﬂiler taraf›ndan yap›lmas›n› gerekli görüyorsak ki ba¤›ml›lar›n ﬂu anda yarg›sal aﬂamada yaﬂad›klar› süreç budur. O zaman ﬂunu sormak laz›m. Ba¤›ms›z denetim nerede kald›? Bu meslek mensuplar›n›n bence çok aç›k biçimde vergi
denetimi eksenli bir meslek oluﬂturuluyor. Mesle¤in ekseni bundan ba¤›ms›z denetim denilen ve çok aç›k biçimde hep getirilen iﬂte dünyada bu meslek var, Türkiye’de
bunun için olmas› gerekiyor. Çok geç kald›k. Bu gerekçelerle olmas› gereken ba¤›ms›z muhasebe denetimidir. Vergi denetimi de¤il. Onun için meslek mensuplar›n›n bu
konuya özen göstermesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Sabah’a teﬂekkür ediyoruz. Ve son konuﬂmac›m›z Say›n Ziya Disanl›
buyurun.

Ziya Disanl›
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan. De¤erli panelistler de¤erli konuklar de¤erli arkadaﬂlar›m. Öncelikle Oda'n›n Dan›ﬂma Meclisi Baﬂkan› olarak Oda m›z›n bu çok
önemli konuyu gündemine almas›ndan dolay› teﬂekkür ediyorum. Çünkü Dan›ﬂma
Meclisimizde uzun süre tart›ﬂ›lan bir ko nuydu. Ve neticede böyle bir toplant›da yarar görüyorduk. Bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂ oldu. Ben biraz meslek mensuplar› ad›na
yasan›n ç›kmas› tarihlerinde görev alan birisi olarak konuﬂmaya çal›ﬂaca¤›m. Adalet Komisyonu’nda ve Plan Bütçe Komisyonu’nda meslek mensuplar› ad›na olarak
görev ald›m. ﬁimdi arkadaﬂlar›m›z da, Orhan arkadaﬂ›m, “‹ﬂte bir ﬂekilde yasada
de¤iﬂiklik yap›ld›, yap›lmasayd› bu sorun kendili¤inden çözülecekti” gibi bir düﬂünce
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var. Bunu baﬂka ﬂekilde söyleyenler de var.
Özellikle kas›tl› olarak bu konularda spekülasyonlar yaratanlar da var. Orhan
arkadaﬂ›m bunlara dahil de¤il. O gerçe¤i söylüyor. ﬁimdi orada ne yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z say›n Fatih Dural ve birçok arkadaﬂ›m›z çok iyi biliyor. Yani meslek yasas›n›n
de¤iﬂtirilmesi noktas›nda ne yapmaya istedi¤imizi herkes çok iyi biliyor. Yedi sekiz
maddede 13 hükmü de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›k ve de¤iﬂtirdik o tarihlerde. Özellikle ünvan
maddesinde çok zorland›k. Ama taktir edersiniz ki yapabil di¤imiz her ﬂeyi, y›llar›n
eme¤i sonucunda yap›labilen her ﬂeyi üç beﬂ saat içerisinde Adalet Komisyonlar›’nda, Plan Bütçe Komis yonu’ndaki çal›ﬂmalar içerisinde s›n›rl› kald›. Yani 50 küsur madde üç beﬂ saat içerisinde geçti. Takdir edersiniz ki bir sürü menfaat ve
bask› gücünün bask›s› içerisinde iﬂi bilenle bilmeyenin bir oldu¤u bir ortamda bizim
sözümüzde k›smen dinlenerek de¤iﬂiklikler yapmaya çal›ﬂt›k. Ve ünvan çok önemli
arkadaﬂlar ba¤›ml› ba¤›ms›z olay›n›n d›ﬂ›nda da çok önemli. Yani içlerinden bir milletvekili alelacele görüﬂürken ya operatör doktor gibi olsun bu ünvanlar. Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavir mi olsun dedi¤i zaman. Say›n Pakdemirli ne kadar güzel
buldu. Hakikaten böyle olsun operatör doktor gibi olsun dedi ve ç›kt›. Bir sürü yasa
böyle ç›k›yor zaten. O andaki psikolojik ortama ba¤l› olarak sanki bu iﬂin alakas›
varm›ﬂ operatörluk doktorlukla yani benzerli¤i varm›ﬂ gibi. Yani doktor doktordur
ama operasyon yapa biliyorsa o yetene¤i varsa operatör olsun. Ama bizim serbest
muhase beci mali müﬂavirli¤in bununla ne alakas› var. Lütfen mali müﬂavir olacaks›n›z, ama muhasebeci mali Müﬂavir olacaks›n›z. Böyle birﬂey yok. Böyle uyduruk
bir ünvan b›rak›n ba¤›ml› ba¤›ms›zl›¤›, bütün fonksiyonlar›m›z› belirler hale geldi neredeyse. Baﬂ›na serbest koyuyorsunuz? Nihal hocan›n da dedi¤i gibi ba¤›ml›lara
da veriyorsunuz bu ünvan›. Öyle bir veriyorsunuz ki ba¤›ml›lara. Ben zaten ba¤›ml›
çal›ﬂan arkadaﬂlar› kendimizden hiç ay›rt etmiyorum. Onun nedenini anlataca¤›m.
Ba¤›ml›lara veriyorsunuz ama ﬂu anda tüccarl›k yapanlara da veriyorsunuz. Ve o
kiﬂiye seçme seçilme hakk›na da veriyorsunuz falan.
Bunlar hiç düﬂünülerek yap›lm›ﬂ iﬂler de¤il. Çünkü düﬂünce ﬂuydu. Daha önceden Vergi Usul Kanunu’nda bir madde ile düzenlemeye çal›ﬂan zihniyet bu yasay› ç›kard›. Zihniyet neydi? Yani Maliye’den emekli olanlara bir iﬂ verelim, bir de Avrupa
Toplulu¤u’na girme sürecinde düzenleme zorunlulu¤umuz var, bunu çözümleyelim
ﬂeklinde yaklaﬂt›lar meseleye. Bu anlamda onlar› böyle muhasebeyle falan bir dertleri yoktu. ‹ﬂte böyle operatör doktor gibi de ünvanlar verdiler bize. ﬁimdi ba¤›ml›
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çal›ﬂan arkadaﬂlar› neden ay›rt etmiyorum? Türkiye gerçe¤ini hiç unutmamak laz›m
meseleyi çözerken. Baﬂka ülkelerde örnekleri var yok tart›ﬂmalar› yap›l›yor. Türkiye
gibi baﬂka bir uygulama yok tabi baﬂka bir ünvan yok baﬂka ülkelerde. Neden Türkiye gerçe¤i farkl›. Türkiye’de iﬂletmelerin veya vergi mükelleflerinin gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 10’ü 15’i bilanço esas›na göre defter tutuyor. Bu çerçeve içerisinde ba¤›ml›n›n önemini iyi kavramam›z laz›m. Yani büyük kuruluﬂlar gerçekten muhasebecili¤in yap›ld›¤› kuruluﬂlarda ba¤›ml›lar bu iﬂi götürüyor. Onu istedi¤iniz kadar
d›ﬂardan denetleyin ba¤›ms›z olun. Her zaman iﬂi yapan ba¤›m l›lar yani dünyadaki
standartlar›na göre meseleye de¤indim. Staj ve s›nav boyutuyla yeterlili¤i belirliyorsunuz. Bu kiﬂi bu iﬂi yapar diyor sunuz. Yani doktorluk, mühendislik, avukatl›k
gibi yeterlili¤i belirliyorsunuz ünvan› veriyorsunuz. Ondan sonra bu kiﬂilerin bu iﬂi
yapma s›ras›nda yetkilerini kullanmas›na engel oluyorsunuz. Ne kadar yanl›ﬂ bir
ﬂey. Yani bir yeminli arkadaﬂ›m›z, özellikle yeminlilerin fonksiyonlar› biraz daha fazla
yetkileri pardon bizden biraz daha fazla. Onlardan örnek vermek istiyorum. Onlar
denetimi yapt›¤› zaman özellikle belgeli meslek mensubu olup olmad›¤›n› ar›yorlar.
Çok anlam ifade ediyor. Ve ücretlerinde yüzde 20 indirim yap›yorlar. Ben bunu çok
anlaml› ve do¤ru buluyorum. Yani belgeli o yeterlili¤e sahip insan lar›n bu iﬂi yapmas›yla di¤er insanlar›n yapmas›n›n çok farkl› görüyorum.
ﬁunu pek do¤ru bulmuyorum. Yani bilimsel olarak koydu¤umuzda do¤ru geliyor da, Türkiye gerçekli¤i içinde do¤ru gelmiyor bana. Yani patronun emirlerine
uyar, iﬂletmenin ç›karlar›n› daha çok düﬂünür. Hangimiz patronun isteklerine uymuyoruz serbest çal›ﬂ›rken. Yani bir ba¤›ml›l›k vard›r. Ücret ba¤›ml›l›¤› biz de o kadar
ba¤›ml›y›z. Yani sadece ba¤›ms›z serbest demekle serbest olunmuyor ki. Biz de iﬂ
kaybetme kayg›s› içinde hareket ediyoruz. Ama arkadaﬂ›n›z ahlakl› hele hele yasal
anlamda yetki ve sorumluluk verilmiﬂ olursa hiç bir ﬂekilde bizden farkl› bir taraflar›
kalmayacak zaten ben onlar›n kesinlikle mesleki sorumluluk yetki ve onlar›nda disiplini içerisinde tutulmas›ndan yanay›m. Tabii ki belge sahibi olup ﬂu anda tüccarl›k
yapan insanlar›nda seçme ve seçilme hakk› da dahil haklar›n›n elinden al›nmas›n›
istiyorum. Yani ﬂu anda tüccar olacak bizim belgemizde Ticaret Odas›’na ba¤l› olarak çal›ﬂacak benim bir kez menfaatlerim farkl›. Orada çekiyorum. O insanlarla ayn›
odada ayn› seçme seçilme hakk› içinde bulunmam yanl›ﬂ. Yani bence ay›r›m çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›tl› olmak olmamak ﬂeklinde düzenlenmeli. Ba¤›ml› çal›ﬂanlarda çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›tl› olacak ba¤›ms›z çal›ﬂanlarda çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›tl›
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olacak. Bilgi düzeyinde tekrar söylüyorum. Bilgi düzeyinde de ba¤›ml› çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z var. Bizim fark›m›z sadece ﬂu. Çok de¤iﬂik iﬂler yap›yoruz, çok de¤iﬂik iﬂler
biliyoruz. Ama iﬂyeri baz›nda özellikle teknik bazda ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n serbest çal›ﬂanlar yönünden mesle¤i çok daha iyi bildikleri yönünde bir izlenimimim var. Netice
olarak tabii meslek ve alternatif meslek yasas› komisyonunda da bu konuyu de¤erlendiririz. Bu serbest kelimesinin ünvanlar›n›n baﬂ›nda bulunmas›n› yanl›ﬂ buluyoruz.
Say›n Fatih Dural’›n görüﬂlerine kesinlikle kat›l›yorum. Meslek muhasebe ve denetim mesle¤idir. Bu ﬂekilde tan›mlanmal›d›r. D›ﬂardan denetleyenler vergi boyutuyla
bankac›l›k boyutlar›yla denetim ba¤›ms›z olabilir. O ayr› bir ﬂey. Ama kesinlikle ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n ba¤›ml› çal›ﬂanlarla birlikte yetki ve disiplin ve sorumluluk içerisine al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Ve bu panelin çok yararl› oldu¤unu düﬂünü yorum.
Mesle¤imize ve ülkemize yararl› sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Teﬂekkürler.

Yahya Ar›kan
Evet de¤erli panelistler katk› k›sm›n› dinledik. ﬁimdi ben de sözü say›n Yücel
Sayman’a verece¤im. 1. turda eksik b›rakt›klar› konular› aktaracaklar. Buyrun say›n
Sayman.

Yücel Sayman
Ben sizi dinlerken bu ünvan kullan›m› üzerine, bu konuda anlaﬂ›lan bizde oldu¤u
gibi sizde de s›k›nt› var. Gerçi bizde ünvan ba¤›ml› çal›ﬂan avukatlar aç›s›ndan ünvan,
ünvan kullanma sorunlar yok. Çünkü onlar avukat de¤illerdir. Ama o sorunu biz ç›kar›yoruz. Ünvan› kullanmay›n diye. Bak›n demincek sayd›¤›m ilkeler aç›s›ndan, avu kat›n
ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan, s›r saklama hakk›, dosyas› hakk›nda karar verme hakk›, davay›
ret hakk› vs. gibi haklar›n bulunmad›¤› için ba¤›m l› çal›ﬂan avukatlar aç›s›ndan dünyadaki uygulamas› özellikle karar aﬂamas›ndaki uygulamas›nda bu arkadaﬂlar “hukuki
dan›ﬂman” statü sündedir, avukat s›fat› yoktur. Yani duruﬂmalara eklenemez, yarg›lama faaliyetine kat›lamaz.
Bu hakk› olmad›¤› için, bu haklar›n orada ihlal edilmesinin kuvvetle muhtemel oldu¤u için, en az›ndan yarg›lama sürecine kat›lmalar›, savunman›n ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan kabul edilmemiﬂtir. O kuruluﬂlar dava ve yarg›lama faaliyeti iﬂlevi oldu¤u zaman
yani dava aç›lmas›nda savunacaklar› zaman kendi bünyelerinde çal›ﬂan hukuk dan›ﬂmalar›na baﬂvuramazlar. Ba¤›ms›z bir avukata gitmek zorundad›rlar. Avukat tuta-
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caklard›r. ﬁimdi bizler farkl› bir konumday›z. Ben seçim s›ras›nda bunu dile getirdi¤imiz zaman, bu avukatl›k de¤ildir, bizdeki ba¤l› avukatl›k statüsü avukatl›k de¤ildir dedi¤im zaman beraber çal›ﬂt›¤›m›z arkadaﬂlar büyük bir tepki duydular. Yahu dediler
sen ne yap›yorsun. Seçimlere giriyoruz, bütün kamu kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan avukatlar›,
ﬂirketlerde çal›ﬂan avukatlar› karﬂ›m›za al›yorsun. Yahu olabilir alabiliriz, ama biz do¤rular› koymak zorunday›z, çünkü çözüm üretmek zorunday›z. Ayn› ﬂekilde kongrede de
di¤er iki grubun aday› ﬂunu söylediler. Bütün ﬂirketlerde bir avukat bulundurma zorunlulu¤u divan› biz kazand›¤›m›z için ben o f›rsattan üçüncü bir konuﬂmac› olarak geçtim. Cevap vermek gereken bir olay. Her ikisine de kongrede ﬂunu söyledim. Çok tehlikeli bir ﬂey öneriyorsunuz, haz›rl›¤›n›z› da yap›n. Yani siz avukatl›¤› inkar edecek bir
statü öneriyorsunuz. Her ﬂirket de bir avukat tutulacakt›r. Bu avukatl›k de¤ildir. Yani
siz avukata para kazan›lan adam gözüyle bak›yorsunuz, ekonomik ç›karlar gözüyle bak›yorsunuz, savunmay› ihlal ediyorsunuz. Ve ayn› ﬂeyi söyledim. Yahu orada 1200 kiﬂi
var. Ço¤u herkes burada buna evet diyor, sen 1200 kiﬂiyi karﬂ›na al›yorsun.
ﬁimdi sorunun iki çözümü var burada bana kal›rsa. Bir avukat oldu¤u gibi olacakt›r. Yani ba¤l› çal›ﬂan bu haklar› avukatl›¤›n olmazsa olmaz haklar›n› kullanma imkan› bulamayan arkadaﬂlar yarg›lama sürecine kat›lmayacaklard›r. Savunman›n ba¤›ms›zl›¤›, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan. Çünkü bizim aç›m›zdan avukat›n elbette para kazanmas› gerekiyor. Ama bizde haklar ve özgürlükler daha önemli. Yarg› onun için
daha önemli. Biz kendi kiﬂisel ç›karlar›m›z için temel haklar›m›z› bir kenara b›rakabiliriz.
‹ﬂte bizim çizgimiz bu.
‹kincisi ﬂimdi ama bir baﬂka mücadele yolu aç›l›yor bizde. Aç›lmas› gerekiyor.
Yapt›¤›m›zda bu zor olan› da bu. Bu arkadaﬂlar aç›s›ndan statü öylesine kurallar yükleyece¤iz ki bu arkadaﬂlar›n uymas› zorunluluktan de¤il, iﬂveren durumunda olanlar›n
uymas› zorunluluk kural. Yani bankalar uyacakt›r bu kurallara. Avukatlar aç›s›ndan
ba¤›ml› avukatlar aç›s›ndan. Kamu kuruluﬂlar› uyacakt›r, herkes bu kurallara uyacakt›r. Bu zor. Sonuç itibariyle bir yasa. Ama bu yasa ç›kmadan önce biz en az›ndan avukat yan›nda çal›ﬂan avukatlar aç›s›ndan uygulayabiliriz bu kurallar›. Çünkü bizde Baro
üyesi ikisi üzerinde meslek kurallar› özellikle iﬂler aç›s›ndan meslek kurallar›n› uygulayabilir. Yani bu sayd›¤›m, deminden beri sayd›¤›m s›r saklama hakk›, davay› red hakk›
dava sürecinde karar verme hakk› gibi ba¤›ms›zl›¤›n temelini teﬂkil eden haklar›n uygu-
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lanmas› zorunlu. Yani kural ﬂu, iﬂveren ancak çal›ﬂma koﬂullar›n› ve çal›ﬂma saatlerini ücreti tespit eder. Ücret de Barolar›n ya da Barolar Birli¤i’nin tespit etti¤i ücretin alt›nda bir ücret olamaz. ﬁimdi bu çerçeve d›ﬂ›ndaki meslek kurallar›n› biz bütün herkese kabul ettirmek zorunday›z. Ha bunu meslektaﬂ avukatlara kabul ettirebiliriz. Çünkü Baro’nun ç›kartt›¤› kurallara uymad›klar› durumda tasfiye edilebilirler. Ama ikinci bir mücadele baﬂl›yor. Kamu kuruluﬂlar›na nas›l kabul ettirece¤iz?
ﬁirketler uymaz. ‹ﬂte orada bunu kabul ettirebilmek için biz sizlerin ve arama özgürlüklerine sahip ç›kanlar›n bu konudaki deste¤ine ihtiyac›m›z var. Çünkü bu gibi
kurallar, bunlar› kabul etmedikleri sürece yani avukatl›¤› çökerttikleri sürece, savunma ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› olamaz. Buna sahip ç›k›lamaz. Ve zorla kabul ettirece¤iz bu kurallar›n uygulamas›na. Üzerine gidece¤iz, birﬂeyler yapaca¤›z ama mesle¤imizi savunaca¤›z. Belki beraberli¤imizin bir yönü de bu. Yani bize bu konuda destek
olman›z, büyük deste¤inizi ve katk›n›z› vermeniz. Ünvan sorunu bizde de farkl›. Bizde
de ünvan kullan›l›yor. Ama ünvan kullan›lmas› ne yaz›k ki resmi kurallarla uygulanmad›¤› için de içeri¤ini boﬂalt›yor. San›yorum bu ba¤l› avukatlar, yani siz ba¤›ms›zba¤l› avukat, ba¤›ml› davran›lmas›n› tabiri kullan›yorsunuz. Öz bak›m›ndan hangi ilkelerle gerçekleﬂir gerçekleﬂmez belki konuﬂmakta tart›ﬂmakta yarar var diye düﬂünüyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Sayman’a teﬂekkür ediyorum. Say›n Ayﬂe Dursun buyurun.

Ayﬂe Dursun
Ben deminki konuﬂmamda yasam›zdaki eksiklikleri maddelerle tespit etmeye
çal›ﬂm›ﬂt›m ve sonunda da özellikle hukukçular›n deste¤ine ihtiyac›m›z oldu¤unu,
bu deste¤i alaca¤›m›z› ve de¤iﬂiklikler yapabilece¤imizi söylemiﬂtim. Ve gerçekten
bugün Yücel beyin burada olmas› ile yasam›z›n hukuki boyutlar›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n
ele al›nmas› gerekti¤ini çok aç›k hep beraber ö¤rendik. Bizim baﬂtan beri istedi¤imiz ﬂey, ﬂirketlerde mutlaka kendisine muhasebeciyim diyen insanlar›n bu meslek
mensubu olmalar›yd›. Ancak bugün bizim yönetim ilkelerimize, kanunlar›m›za göre
biliyorsunuz belli bir standarda göre denetimi mali müﬂavirler, belirli bir statüdeki
mali müﬂavirler yap›yor. Bir k›sm› ise Maliye ortada b›rak›yor, ben zaten denetliyo-
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rum diyor. Ama o denetledikleri firmalarda karﬂ›lar›na onlara kar zarar bilançoyu
ç›karan kiﬂi ister ilkokul mezunu olsun, ister tek düzen neymiﬂ bundan haberi olmadan iﬂte t›pk› bilgisayar programlar›yla bu iﬂi yap›yor olsun. Asla ve asla böyle bir
ﬂey yok. Biz bunlar›n yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Ama bunu yapabilmemiz
için iﬂte Yücel Bey’in de kendi yasalar›nda söyledi¤i gibi, arkalar›nda kamunun olmas› arkalar›nda büyük bir gücün olmas›. Çünkü belirli meslek mensuplar› oraya
geldikleri zaman bundan zarar görecek olan kitleden çok daha güçlü olmam›z gerekiyor. Ben daha önce ansiklopedilerden ba¤›ml›l›k ba¤›ms›zl›k nedir ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤› nedir bunlar› ö¤rendim.
Ben ﬂimdi kendi çocu¤uma ba¤›ms›zl›¤›n ne demek oldu¤unu ö¤retmeye çal›ﬂ›yorum. Ama bütün bunlar›n içerisinde kendimi asla ve asla her ne s›fatla olursa olsun ba¤›ml› gibi bir kavram› kabul etmiyorum. Bu asla de¤iﬂmesin diliyorum. Ama
bundan biz mutlaka kurtulaca¤›z. Bu arada biz bize ruhsatlar›n bu ﬂekilde verilmesinin yanl›ﬂ oldu¤unu söylüyorduk. Hatta kimi zaman bize eﬂitlik bile verilmeyen bu
ruhsatlar›m›z› yakal›m diye bir tak›m protestolar› da düﬂünüyorduk. Ama bugün
ö¤rendik ki bütün bunlar› yapmam›za gerek yok. Zaten elimizdeki ruhsatlar bilgi niteli¤inde mutlakm›ﬂ. Ben kendi konuﬂmamda burada yasada yarg›s›z infaz var diye
söylemiﬂtim. Ama slogan olacak diye deminki konuﬂmamda söylemedim. Ama gerçekten yasa bir taraftan bir ﬂeyler verip bir taraftan yarg›s›z infaz yapm›ﬂ durumda. Ama yasa de¤iﬂikli¤i olmadan bir ﬂeylerin de¤iﬂmesi mümkün de¤il. Ama Yücel
beyin dedi¤i gibi bizim yasam›zda da avukatl›k ilkeleri gibi muhasebecilik ilkeleri konabilir. Bunlar kurulana kadar ilgili Mali Müﬂavirler bir prensip karar›yla meslek örgütü karar› ile ya da Serbest Mali Müﬂavirler gittikleri yerlerde mutlaka terbiyeli
meslek mensubu arayabilirler. Bir zamanlar Yeminli Mali Müﬂavirler Odas›’n›n böyle
bir prensip karar›n›n oldu¤unu duymuﬂtum. Ancak ben ﬂöyle ﬂekilde bir araﬂt›rma
yapt›m. Ba¤›ms›z denetim firmalar› taraf›ndan denetleme mecburiyetleri olmalar›na ra¤men sigorta ﬂirketlerinde ancak ben üç dört tanesinde kendi meslektaﬂ›ma
diyorum. Çünkü ben kendimden olanlara meslektaﬂ›m diyorum. Ben üç dört tane
kendim gibi meslek mensubu olanla karﬂ›laﬂt›m. Bunlar›n bir an önce aktar›lmas›
gerekti¤ine yasa de¤iﬂikli¤i olana kadar da meslek karar› ile ilgili mutlaka birﬂeylerin yap›lmas› gerekti¤ine inan›yorum. Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Ayﬂe Dursan’a teﬂekkür ediyorum. Say›n Fatih Dural.
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Fatih Dural
‹lk baﬂta söyledi¤im sözler için beni ba¤›ﬂlay›n. E¤er kendi kendimize anlaﬂamazsak hiç bir ﬂeklide anlaﬂamay›z. ‹ki tür meslek vard›r. ‹ki iﬂ var. Biri muhasebecilik, biri denetçilik. Arkadaﬂlar›m aç›klad›lar. Feveran ediyorlar, hakl›lar. Ama lütfen
herkes kendi grubu içinde ikinci do¤ru yerine konuﬂsun. Vazgeçilmiﬂ ilkeleri çok tan›m› olan son zamanlarda bu konuda sürekli negatif bir enerji harcand›. Sürekli bir
ﬂeyler söylendi. Muhasebe yapan kiﬂi ba¤›ml› olabilir ba¤›ms›z olabilir. Muhasebe
yapma faaliyeti ba¤›l›l›k ve ba¤›ms›zl›¤› mutlaka do¤ru yap›lan bir faaliyet de¤ildir.
Ba¤›ms›zl›k muhasebe denetiminin ba¤›ms›z olmas›d›r. Ben burada meslektaﬂlar›m›z için görüﬂlerini zaman s›n›rl› oldu¤u için baz› ﬂeyleri anlatam›yorum. Temel kavram kamunun do¤ru ayd›nlat›lmas›d›r, temel kavram budur. Kamuyu do¤ru ayd›nlat›rken, muhasebecili¤in ba¤›ms›z bir denetlenmesi de¤ildir. Ve bu ﬂeyin gerçekten
ba¤›ms›z olmas› gerekir. Hiç baﬂka ﬂeyi yoktur bunun. Biz yüksek avukat de¤iliz.
Biz yükse¤iz, bunu kimse diyemez. Hiç önemli de¤ilse de geçerli de¤ilse de arkadaﬂlar. Bizim ülkemizde de geçerli de¤il, ‹spanya’da da geçerli de¤il, Fransa’da da geçerli de¤il, ‹ngiltere’de de geçerli de¤il. Dolay›s›yla ben gerek Arabac›o¤lu’yla gerek
Ayﬂe Han›m'dan dinlediklerimden veya oda baﬂkan›ndan ona göre hepimiz anl›yor
muyuz? Burada hepimiz anlaﬂ›yor muyuz?
Muhasebe yapan kiﬂi ba¤›ml› olabilir, ba¤›ms›z olabilir. Muhasebe yap›yoruz.
Muhasebe yapmas›yla ilgili böyle bir kavram yok. Ama denetçili¤i kesinlikle ve kesinlikle herkes kafas›n›n içine yerleﬂtirmelidir. Mutlak anlam›yla muhasebe denetiminin
alt›n› çiziyorum, mutlaka muhasebe denetimi ba¤›ms›z olmal›d›r, hiç tart›ﬂmas›z
ba¤›ms›z olmal›d›r. O kadar ba¤›ms›z olmal›d›r ki üçüncü dereceden akrabas› h›s›m›
vs. olmamal›d›r. Ticari iﬂ yapmamal›d›r, mal almamal›d›r, mal satmamal›d›r. Bunlar›n her ülkenin durumuna göre ama tabi uluslararas› normlar› içerecek ﬂekilde bir
arada sa¤layabiliriz. ﬁimdi burada Ayﬂe Dursun biraz önce anlatt›. Denetleyici
mali müﬂavir veya denetleyici arkadaﬂlar›m›z ﬂirketlerde meslek mensuplar› aras›nda bu konuda ben Yeminli Mali Müﬂavirler Odas›’nda Müteﬂebbüs Yönetim Kurulu
üyesiyim. Çok çal›ﬂt›m, bir tak›m ﬂeyleri isteyelim diye. Sonra 3568’in bir tak›m s›k›nt›lar› karﬂ›m›za ç›kt›. Aç›k yüreklilikle söyleyeyim belgeleri ald›n›z. Belgeleri imza
yüzünden alamay›p da hemen bu iﬂi bir dakikada yapan binlerce arkadaﬂ›m›z yok
mu? Yani bu kanunun bir tane eksikli¤i yokki bir çok yeri eksik. Ama olsun diyoruz.
Çünkü en ideali yap›ls›n diye. En do¤rusu yap›ls›n diye eleyebilir miyiz. Sekiz on tane
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ar› gibi çal›ﬂan insanlarla bu kanun ç›km›ﬂt›r. Lütfen ç›kan kanunun nerelerden geldi¤ini nas›l oldu¤unu anlayal›m. Bunu kabul edelim. Bu de¤iﬂecektir mutlaka de¤iﬂecektir. ‹ﬂte sivil toplum örgütlerinde, çal›ﬂmalar›n› sivil toplum örgütlerinde görev
yapan insanlar›n sorumlulu¤unda hiç bir yasa kural› de¤iﬂmez de¤ildir. Hepsi de¤iﬂmelidir, hepsi de¤iﬂecektir. Sizden mesle¤inizde muhasebecilik yapan insanlar olarak ba¤›ml› olsan›z ne olur, ba¤›ms›z olsan›z ne olur? Kimi aldat›yorsunuz. Kamunun menfaatlerinin korunmas›yla ilgili olarak kamunun ayd›nlat›lmas›yla ilgili olarak
hangi yanl›ﬂ iﬂi yap›yorsunuz? E¤er bu yanl›ﬂ iﬂi yap›yorsan›z onun sorumlulu¤unu
sizler alacak cezas›n› uygulayaca¤› kamu idaresinin denetim müfettiﬂleri var bundan ötürü s›k›nt› yok. Ama odan›n yapt›klar›n› ve denetimini anlay›ﬂla karﬂ›lay›n.
Kurallar› birlikte koyaca¤›z ve bu mesle¤in standartlar› bir ﬂekilde ça¤daﬂ bat› ülkelerindeki standartlar›ndan daha aﬂa¤›ya olmayacak. Hiçbiri için olmayacak. O
nedenle terminoloji üzerinde lütfen sa¤l›kl› dural›m, sa¤l›kl› düﬂünelim ve yapt›¤›m›z
iﬂlerde gerçekten hiç kimsenin bizlerden daha fazla bilgili de¤ildir.
ﬁuna güveniyorum, kesinlikle ba¤›ml›lar ba¤›ms›zlar diye yanl›ﬂ anlaﬂ›l›yoruz.
Ne denetçi muhasebeciden, ne muhasebeci bizden daha bilgili daha iyi ve daha yetenekli de¤ildir. ‹kisi birbirine son derece ilgili, ikisi birbirine son derece birbirleriyle
götürülmesi gereken ama iki ayr› birﬂey ve iki ayr› adlar yap›l›yor. Bunlardan muhasebeci olan ba¤›ml› olacak, ba¤›ms›z muhasebecidir, ba¤›ml› mali müﬂavirdir veya
ba¤l› muhasebeci ba¤l› mali müﬂavir ama denetim yap›yorsa mutlaka ve mutlaka
ba¤›ms›z olmal›d›r. Bunu aç›klad›ktan sonra çok fazla konu üzerinde durmay›p odaya ba¤›ms›z denetim çerçevesi içinde baz› sorular geldi. O sorular› aç›klay›p sözlerimi kapataca¤›m. Say›n Hüsamettin Sekizkardeﬂ diyor ki, 2499 ile 3568 yasalar›n
ba¤›ms›z denetçiler için getirdi¤i çeliﬂki ne zaman giderilecektir. Arkas›ndan devam
ediyor. Yeminli Mali Müﬂavirler ile SMMM’lerin ortakl›k yapamayacaklar› 2 No’lu
mesleki karar ile yasaklanm›ﬂt›r. Bu du rumda Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketleri’ni
SMMM’ler kuramaz durumuna getirilmiﬂtir. SMMM’lerin ba¤›ms›z denetim ﬂirketleri kurmas› için dernek ve TÜRMOB ne düﬂünüyor? Bunun ba¤›ml›l›k ve ba¤›m s›zl›kla
çok fazla ilgisi yok. Fakat çok yayg›n bir soru oldu¤u için k›saca cevaplamak istiyorum. Sermaye Piyasas› Kurulu 1987 y›l›nda ilk belge ç›kar›ld›¤›nda herhangi bir
mesleki belge istemiyordu. Baz› fakültelerden mezun olmak, baz› iﬂlerde belli süreler çal›ﬂm›ﬂ olmak, belli say›da insanlar›n güvenlik göstermesi, ayr› ﬂirketler olarak
örgütlenmeleri en az yüzde 50 birimini bulan insanlardan oluﬂmas› sermayenin
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500 milyon olmas› gibi koﬂullar› vard›. Fakat bu sürenin sonucunda birçok yap›lan
toplant›lar›n sonucunda Sermaye Piyasas› Kurulu 4 Mart 1996’da yay›nlam›ﬂ oldu¤u yönetmelikte ilke karar› ald›. Ve bu yönetmelikte kurala ba¤lad›. Diyor ki
3568 say›l› kurala göre serbest muhasebeci veya yeminli mali müﬂavir ünvan›n› alm›ﬂ ya da yabanc› ülkelerde ba¤›ms›z denetim yetkisi sa¤layan belge sahibi olana
yeterli. Yani serbest SMMM belgesine sahip olan bir kiﬂi arkadaﬂlar›yla birlikte 4
mart 1996’da yay›nlanan yönetmelik koﬂullar›n› taﬂ›d›klar› taktirde ﬂirkete izin veren belgeler sözleﬂmesi olmas› koﬂuluyla bir ortakl›¤a isim verdiler vs. gibi mutlaka
belgelerini halledeceklerdir.
Ama bu arada arkada konuﬂurken gördük iﬂte, belgeler verilmiyor, engelleniyor gibi bir ﬂeyler var. Kesinlikle böyle bir ﬂey yok. Onu hepimiz kabul edece¤iz. Biz
serbest muhasebecilik yap›yoruz. Burada bir defa askeri e¤itim yapal›m bu olmaz.
Niye olmaz? Çünkü ba¤›ms›z denetim denilen ve bugün Türkiye’de uygulanmas›yla
sermaye piyasas›nda ‹MKB ﬂirketler için getirmiﬂ oldu¤u zorunluluk menkul büyüklükteki ﬂirketleri içermektedir. O ﬂirketlerin denetiminde tek baﬂ›na yap›lacak iﬂler
de¤ildir. Belli bir uzman kadrosuna kendi iﬂleriyle ilgili bir stoka sahip olabilmeli belli
bir deneyime sahip olabilmeleri, belli kurumlaﬂmaya bilgisayar yat›r›mlar› belli bilgisayar programlar› yat›r›mlar›na sahip olmalar› gerekmektedir. Bu nedenle belgelerin al›nmas›nda veya izinlerin al›nmas›nda s›k›nt›lar vard›r. Ama bunlar› taﬂ›yan
herhangi bir grup SPK arkadaﬂ›m›z geldi¤inde ken dilerine YMM’lerden daha önce
veya onlarla ayn› anda belge veril meye baﬂlan›yor. Hiç bir s›k›nt› yoktur. Burada
bir soru var. SMMM’ler YMM’lere ortak olabilir mi, diye. Biliyorsunuz 2 No’lu meslek
karar› nedeniyle bunun bugünkü ﬂekliyle olabilmesi mümkün de¤ildir. Ama bu konseyde bizim kendi yasalar›m›zdan ona uygun ç›kar›lan meslek kararlar›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹kinci konu Mustafa bey soruyor. Mükerrerde, 227’de beyanname
düzenleme ile ilgili ba¤›ml› çal›ﬂan meslek çal›ﬂanlar›n›n belge imzalamalar›yla ilgili
bir soru var. Gene baﬂka bir sözüme dönüyorum Denetçili¤i içermesi koﬂuluyla zaten vergi denetimini muhasebe denetimini ba¤›ms›z denetimi içermemesi koﬂuluyla
muhasebesini tutan insanlar›n belgeleri imzalamas›nda bir sak›nca yoktur. Çünkü
oradaki belgelerin imzalanmas›yla kamunun korunmas›, kamunun kamu fonlar›n›n
korunmas›n›n sak›ncaya u¤ramas› gibi bir sorun söz konusu de¤ildir.
Say›n Seyfi Varl›k’›n bir sorusu var. Ba¤›ms›z denetim firmalar›na ortak olmadan çal›ﬂan ünvanl› meslek mensuplar› ne ﬂekilde çal›ﬂmaktad›rlar? Ünvanlar›na

1106

1990-2006 PANELLER <<<

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1107

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

bunlar eklenebilir mi? Firmalar›yla aralar›nda hizmet akti sözleﬂmesi var m›d›r? Ba¤›ms›z denetim ﬂirketlerinde çal›ﬂan ve ortak olmayan personel de ﬂüphesiz ki hizmet akti anlaﬂmas› kapsam›nda çal›ﬂmaktad›r. Bunlar hem Sermaye Piyasas› Kurumu yönetmeli¤inde bildirmiﬂ oldu¤u denetçi fiili denetçi baﬂ denetçi gibi ünvanlar›
kullanmaktad›rlar. Hem de belgeleri ve serbest mali müﬂavir gibi veya yeminli mali
müﬂavir gibi s›fatlar› varsa o s›fatlar› ﬂu anda parantez içindeki ﬂekliyle kullanabilmelerinde bugüne kadar bir sak›nca yoktur. Geriye dönüyorum. Buradaki ba¤›ms›zl›k bir ba¤›ms›z denetim ﬂirketinde ba¤›ml› olarak çal›ﬂ›p çal›ﬂmamakla alakal› olan
bir ﬂey de¤ildir. Ba¤›ms›zl›k, bu ﬂirket çal›ﬂanlar›n›n denetledikleri ﬂirkete karﬂ› herhangi bir ba¤›ml›l›klar›n›n olmamas›d›r. Dolay›s›yla onlar›n bu ﬂekilde çal›ﬂmalar›nda
bir sak›nca yoktur. Onlar ba¤›ms›z denetim ﬂirketleriyle hizmet akti yapmaktad›rlar. Onlar›n ba¤›ml› veya ba¤›ms›zl›klar› herhangi bir ﬂekilde zedelenmemektedir.
Önemli olan bu ﬂirketle onlar›n denetledikleri ﬂirket aras›ndaki ba¤›ml›l›k iliﬂkisinin
olmamas› onlar›n ba¤›ms›z olmalar›d›r. Hepinize teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Dural’a teﬂekkür ediyorum. Say›n Arabac›o¤lu buyurun.

Orhan Arabac›o¤lu
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. San›yorum art›k muhasebe ve denetim ve
ba¤›ms›zl›k konusu da gayet iyi anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Olaya hangi aç›dan bakmay› bilirsek
sonuçlara varmakta belki biraz daha fazla yol alm›ﬂ oluyoruz. Bu arada Say›n Ziya
Disanl›’n›n konuﬂmas›na da noktas› virgülüne kadar kat›lm›ﬂ oldu¤umu bildirmek istiyorum ve kendilerine bu düﬂüncelerinden dolay› da çok çok teﬂekkür ediyorum.
ﬁimdi bir muhasebe ve denetimle ilgili olarak bunlar› söyledikten sonra bir küçük
not geçmek istiyorum. Yapt›¤›m›z iﬂ muhasebe midir denetim midir? Biraz daha iyi
anlamak için, çünkü ilk turda fazla zaman›m kalmad›¤› için di¤er hususlara de¤inemedim.
ﬁimdi bak›n arkadaﬂlar hep söylüyorum. Bizim yapt›¤›m›z iﬂ muhasebecilik,
mali müﬂavirlik denetimi de¤ildir diyoruz. Burada ba¤›ml› ba¤›ms›z Say›n Yücel’in
söyledi¤i gibi ayr›m›n›n söz konusu olmamas› laz›m. E¤er bizim yapt›¤›m›z iﬂ denetim olsayd› o zaman serbest büro faaliyeti gösteren arkadaﬂlar›n da tuttuklar›
defterlerin beyannamelerinin imzalayamamas› laz›md›. E¤er buna evet diyorsan›z, o
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zaman ben de kendi iﬂyerimdeki, kendi ﬂirketimdeki beyannameyi imzalamamay› kabul ederim. Ama defterini tuttu¤unuz firman›n yapt›¤›n›z iﬂi sonuç hesab› olarak
bakarsan›z ona bir denetim de¤ildir diye bakarsan›z o zaman imzalanmas› tabii ki
do¤rudur. O zaman bunu da ba¤›ml› ba¤›ms›z ay›rmadan herkesin imzalanmas›n›
savunmak gerekir diye düﬂünüyorum. Zaten bunun içindir ki yeminli mali müﬂavirlere defter tutma yasa¤› getirilmiﬂtir. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci
mali müﬂavirlik bürolar›yla da ortak olma yasa¤› getirilmiﬂtir. ﬁimdi Türkiye gerçekleriyle birlikte yasam›zdaki baz› çeliﬂkileri de tekrar vurgulamak durumunday›m. Yani dedi ki en kötü yasa, hiç olmayan yasadan daha iyidir felsefesinden hareket
edersek o zaman bu çeliﬂkileri de ortaya koymam›z laz›m ki mesafe alabilelim, yol
alabilelim, düzelmesi için çaba sarfedebilelim. ﬁimdi bak›n bizler 1989’da yasa ç›kt›¤›nda bir iﬂyerinde hizmet akti ile çal›ﬂ›rken geçici 1 ve 2 maddelerinin bentlerine
göre belgelerimizi ald›k. Oralarda o maddelerde ﬂunlar söyleniyordu. Bilanço usuluyla defter tutan mükelleflerin iﬂyerlerinde hizmet aktine tabi olarak çal›ﬂan o iﬂyerinin muhasebesinin sevk ve idaresinden birinci dereceden sorumlu ve imza yetkisine haiz olarak çal›ﬂan yetkili kiﬂiler diye gidiyordu. Bak›n kanun bize bu belgeyi verirken imza yetkisinin koﬂulunu arad›. Ancak ondan sonra ç›kartt›¤› yasada bu belgeyi ald›ktan sonra da, “Sen meslek mensubu de¤ilsin. Bir iﬂyerinde hizmet aktine
ba¤l› olarak çal›ﬂamazs›n. Mükerrer 227’yi ç›kar›rken de sen çal›ﬂt›¤›n iﬂyerinde beyannamesini imzalayamazs›n” dedi.
ﬁimdi art›k ba¤›ms›zl›kla ilgili olarak birﬂey söylenmesinin gerekmedi¤ini düﬂünuyorum. Çünkü Ziya Disanl› gerçekten noktay› çok güzel koydu. Tart›ﬂ›lacak bir
ﬂey b›rakmad›. Bunu tüm herkesin özümsemesini gerekti¤ini düﬂünüyorum. Yetki ve
sorumluluk bir aradad›r. Yani bir yerde yetki varsa, sorumluluk vard›r. Sorumluluk
varsa yetki de vard›r. Bir insana sorumluluk verip yetki vermezseniz, yetki verip sorumluluk vermezseniz, bu iﬂ sarmal k›s›r döngüye var›r bir sonuç alamazs›n›z. Bizler
sorumluluk almaktan kaç›nm›yoruz. Bir iﬂyerine ba¤l› çal›ﬂan meslek mensubu olarak sorumluluk almaktan kaç›nm›yoruz. Çünkü biz yapt›¤›m›z iﬂe güveniyoruz. Olay›n
pratik teki boyutuyla anlat›rsak, olay›n irsaliyesinden beyannamesine kadar olaya
son derece hakimiz. Onun için yapt›¤›m›z iﬂten en küçük bir kuﬂkumuz dahi yok.
Onun için sorumlulu¤unu da al›r›z. Ama sorumluluk ald›¤›m›z zaman da imza yetkisinin verilmesini talep ederiz.
ﬁimdi gerekirse bununla ilgili yasal düzenlemeler yap›l›r. ﬁimdi bir öneri ç›kt›.
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Baﬂka bir çeliﬂki daha söylemek istiyorum. Mesle¤e kabulün koﬂullar›nda eﬂitlik
var. Yani bir bu iﬂin genel ﬂartlar›na, özel ﬂartlar›na haiz olan kiﬂi meslek mensubu
oluyor. Yasada belirlenmiﬂ saymayaca¤›m onlar›. Mesle¤e giriﬂ koﬂullar›nda eﬂitlik,
genel kurullar›nda seçme ve seçilme konular›nda eﬂitlik, y›ll›k aidat ödemede eﬂitlik.
Ancak s›ra mesle¤i ifa ﬂekline ve kiﬂilere gelince, o kiﬂinin tercih etti¤i bir çal›ﬂma
yönteminden dolay›, “Hay›r, sen meslek mensubu de¤ilsin. Bu durumda sana ünvan
da vermiyoruz, ünvan› kullanman› yasakl›yoruz” demenin mant›¤›n› anlayam›yorum
ben. Bununla ilgili bir sürü çeliﬂkiler de var. Örne¤in stajla ilgili. Stajla ilgili bak›n
ﬂöyle k›sa bir not okumak istiyorum. Kamu kuruluﬂlar›n›n veya bilanço esasl› defter
tutan özel kuruluﬂlar›n muhasebe birimlerinde 1. dereceden imza yetkisinden haiz,
muhasebeyi fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar›n bu hizmetlerinde geçen süreleri. Yani bir iﬂyerinde k›sa taktirde çal›ﬂ›yorsan›z ve hala belgeniz yoksa, belge alabilmeniz için genel ve özel ﬂartlarla birlikte
staj ﬂartlar› vard›r. Dolay›s›yla yasa diyor ki sen çal›ﬂt›¤›n iﬂyerinde bu vas›flara
sahipsen, senin çal›ﬂt›¤›n süre stajdan say›l›r diyor. Yani benim ilerde alabilece¤im
bir mesleki belge ve ünvan için benim o iﬂyerinde çal›ﬂmam› staj yapm›ﬂ gibi kabul
ediyor. Staj›n› yap›yorsun, bitiriyorsun, belgeni al›yorsun, ondan sonra sana meslek
mensubu de¤ilsin diyor. Yani bu kadar enterasan çeliﬂkiler olabilir mi? ﬁimdi ayn›
çeliﬂkileri çal›ﬂma kütü¤ü ile ilgili yönetmelikte de var. Çal›ﬂma kütü¤ünde onunla ilgili yönetmelikte serbest ba¤›ml› ayr›m› yok. Diyor ki 23 ﬁubat 1990 tarihindeki
yönetmeli¤in 46. maddesi: “Odada kay›tl› her meslek mensubunun üye kütü¤ü ile
fiilen mesleki faaliyette bulunanlar›n yaz›ld›¤› bir çal›ﬂanlar listesi bulunur.”
Bak›n, “fiilen faaliyette bulunanlar›n” diyor. “Bir iﬂyerinde hizmet akti ile çal›ﬂanlar›n hariç tutuldu¤u bir kütük” demiyor. Eh biz fiilen faaliyette bulunan bir
meslek de¤il miyiz? ﬁimdi o zaman burada serbest ba¤›ml› ayr›m› koymad›¤›na göre, fiilen faaliyette bulunanlar dedi¤ine göre, ben o zaman talep ediyorum, odan›n
çal›ﬂanlar kütü¤üne kay›t olmas›n› gerçekten talep ediyorum. ﬁimdi olay› bir boyut
daha ileri götürelim. Bak›n yetki ve sorumluluk dedik. Sorumluluk almaktan kaçm›yoruz, yetkimizi de istiyoruz dedik. Benim bunla ilgili bir somut önerim daha var.
Nas›l serbest büro faaliyet gösteren arkadaﬂlar›m mükellefleriyle imzalad›klar› hizmet sözleﬂmeleri var. Gelin biz iﬂyerlerimizde bu hizmet sözleﬂmelerini hayata geçirelim. Yani biz de çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyerinde 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu’yla akdetti¤imiz
sözleﬂmenin d›ﬂ›nda bir de 3568 say›l› yasadan ald›¤›m›z güçle bir hizmet sözleﬂ-
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mesi yapal›m. Bu yönetmelikle mi olur, mesleki kararla m› olur, kanunla m› olur ama
yapal›m. Bunun kararl›¤›n› yürütelim, ama hayata geçirelim.
O zaman ne olacakt›r? ‹ﬂte ba¤›ml› çal›ﬂan hep böyle deniyor ya patronun
emir ve komutas› alt›ndad›r. Onun her dedi¤ini yapmak zorundad›r vs. onu kabul
etmedi¤imi ilk turda da söylemiﬂtim. Ben hepinizden daha ba¤›ms›z›m, diye. ﬁimdi
o zaman, ben o sözleﬂmeyi imzalarsam, iﬂveren de imzalarsa o zaman bir taraflar›
ba¤lay›c› bir ﬂeyler de olur. O zaman sözleﬂmenin aksine davrananlara karﬂ›, odan›n disiplin kurullar› m› vard›r, cezai maddeleri mi vard›r, o maddelerinizi muhatap
k›lars›n›z. Bunu da hayata geçirelim, hizmet sözleﬂmelerinin olana¤›n› yaratmaya
çal›ﬂal›m. Bununla ilgili formüller geliﬂtirilebilir. Asgari ücret tarifesi buna endekslenebilir. Baﬂka meslek odalar›n›n, bir iﬂyerinde hizmet akti ile çal›ﬂan meslek mensuplar›yla ilgili mesleki sözleﬂme taslaklar›ndan yararlan›labilir, uygulamalar›ndan
yararlan›labilir. Çünkü bende uygulamalar var biliyorum. Veteriner Hekimleri Odas›’n›n öyle bir çal›ﬂmas› oldu¤unu ve uygulamas› oldu¤unu da biliyoruz. Dolay›s›yla o
zaman bu yap›lan sözleﬂmenin bir nüshas› Oda’ya gider, bir nüshas› meslek mensubunda kal›r, bir nüshas› iﬂverende kal›r bir nüshas› da vergi dairesine verilir. O firman›n verdi¤i meslek mensubunun oldu¤u vergi dairesince de kabul edilmiﬂ ve tespit edilmiﬂ olur. O zaman olay biter.
Hatta olay› biraz daha fanteziye dökebilirim. Bunu Oda yöneticilerimiz çok
be¤enir belki. O ücretli sözleﬂmeyi imzalam›ﬂ meslek mensubunun, o sözleﬂmede
belirtilen y›ll›k ücret gelirinin üzerinden nispi aidat al›rs›n›z. O zaman odam›z›n gelirleri de artar. ﬁimdi bunlar çok komik görünüyor. Evet hepiniz tebessüm ediyorsunuz, ben görüyorum. Güzel mi? Niye u¤raﬂmayal›m, niye çabalamayal›m, hepimiz
hemfikirsek, hepimiz ayn› ﬂeyi düﬂünüyorsak? Art›k bir baﬂka güzel mesajlar vermeye çal›ﬂt›k.
Ben sözlerimi toparlamaya çal›ﬂay›m Say›n Baﬂkan. ﬁimdi bak›n mükerrer
127 ile bu olay gündeme geldi. Beyannamelerin imzalanma mecburiyeti. ‹ﬂte 3 No’lu
tebli¤de belli kriterler d›ﬂ›nda haiz tutuldu. Onlar›n d›ﬂ›nda herkesin beyannameleri
mutlaka imzalamas› koﬂulu getirildi. ﬁimdi bir bakkal›n, bir k›raathanenin, bir lokantan›n, bir küçük restoran›n bile geçerlili¤inin ve beyannamelerinin belgeli bir meslek
mensubu taraf›ndan imzalanmas› koﬂulu getireceksiniz. Ama cirosu trilyonlara,
yüz milyarlara varan büyük bir müessesesinin muhasebesinin kimin taraf›ndan yürütüldü¤ünü gözard› edeceksiniz. Önemsemeyeceksiniz. Veya formül olarak diyecek-
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siniz ki, siz o firman›n beyannamesini d›ﬂardan baﬂka bir serbest büro faaliyeti
gösteren meslek mensubuna imzalat›n. Yani ben bunun olabilirli¤ini hepinizin taktirlerine sunuyorum. O zaman ne yapmak laz›m? Ger çekten samimiysek, yani bir iﬂyerinde hizmet akti ile çal›ﬂan belgeli meslek mensubunun belgesini yok saymak yerine kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kay›t alt›na almak istiyorsak, onunla mücadele etmek istiyorsak, vergi kay›p ve kaçaklar›n› asgariye indirmek istiyorsak en az›ndan ciddi ve
sa¤l›kl› bir belge düzeninin bu ülkede yerleﬂmesini istiyorsak, o zaman gelin belli
standarttaki, belli birikimdeki, belli kriterdeki iﬂyerlerinin bünyelerindeki, bünyelerinde muhasebe departman› kurmuﬂ iﬂyerlerinde belgeli meslek mensubunu istihdam
edilmesinin koﬂullar›n› yaratmaya çal›ﬂal›m. Biz kamu hizmeti görüyoruz. Yani bizim
orada bulunmam›z ayn› zamanda sadece para kazanmak maksad›yla de¤il, ben bunu böyle görmüyorum. Ayn› zamanda kamu anlam›nda da bir görev yap›yoruz. Onun
için gerçekten bu konuda da samimiyseniz, söz politikac›lara siyasetçilere yöneliktir, burada olmasalar bile. Bunun ﬂartlar›n› hayata geçirmeye çal›ﬂal›m. Ha, o anlamda belki bizim mesle¤imizin içinde kaynayan bir baﬂka yara daha var. Tabirimi
mazur görün, korsan muhasebecilik. Kaçak muhasebecilik. ‹ﬂte bu yöntemle, belki
bu kaçak ve korsan muhasebecili¤e de bir darbe vurmuﬂ oluruz diye düﬂünüyorum.
Benim sözlerim ﬂimdilik bu kadar hepinize sayg›lar sunuyorum. Beni dinledi¤iniz için
teﬂekkür ediyorum sa¤olun.

Yahya Ar›kan
Say›n Aysan buyurun.

Prof. Dr. Mustafa Aysan
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. ﬁimdi vakit geçti, dostlar›m›z da yoruldu.
Onun için mümkün oldu¤u kadar k›sa geçelim. Ama sorulan sorulara bakarsak,
söylenen görüﬂlere bakarsak bir saat falan konuﬂmam laz›m. ﬁimdi Mehmet Bey'in
bir yaz›l› sorusu var. Yaz›l› soru fena de¤il de, sözlerinde baz› yanl›ﬂ anlaﬂmalara
sebep olacak ﬂeyler var. Özellikle, “gavurun ekme¤ini yiyen, gavurun k›l›c›n› sallar”
sözünü ben de¤erlendiremiyorum. Yaln›z Bat› ülkelerinde esas görüyoruz, onu Türkiye’ye uyarlamak istiyoruz. Asl›nda biz kendi düzenimizi yapal›m, görüﬂünü ise çok
zararl› buluyorum. D›ﬂar›da baz› tecrübeler var. Onlardan yararlanal›m, diye söyledim ben d›ﬂardaki uygulamay›. Yoksa kendi ihtiyaçlar›m›zdan da baz› ﬂeyler ç›k›yor

>>> 1990-2006 PANELLER

1111

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1112

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

ortaya. Önce bir ﬂeyin alt›n› çizmek istiyorum. Bunun bir onur meselesi yap›lmas›
beni üzüyor. Bunun onurla hiç ilgisi yok. Birisi baﬂka türlü çal›ﬂ›yor, di¤eri baﬂka
türlü çal›ﬂ›yor. Say›n Dural söyledi. Biri baﬂka meslek, biri bir baﬂka meslek. Ayn›
kurallarla yürüyor, ayn› muhasebenin iﬂidir diye görmeyin. O baﬂka o baﬂka bir iﬂ.
‹kisi de sayg›n, ikisine de güç vermeliyiz, ikisini bir araya yüceltmeliyiz.
Onun için ﬂimdi mesela yarg›s›z infazdan bahsediyor arkadaﬂlar. Sanki ba¤›ms›z birinci s›n›f, ba¤›ml› ikinci s›n›f gibi söylüyor. Böyle bir ﬂey nas›l düﬂünüyor
anlayamad›m. Biliyorum. Ama sizlerin düﬂünmesini anlayam›yorum. Sebebi 3568
say›l› kanunun yanl›ﬂ ç›kmas›d›r. Kullan›lan ünvanlar yanl›ﬂ, kanun içindeki yetkiler
yanl›ﬂ, söylenen baz› sözler yanl›ﬂ. Sizler ﬂimdi oturmuﬂsunuz, bunu aran›zda kavga konusu yap›yorsunuz, tart›ﬂma konusu yap›yorsunuz. Halbuki gelin hep beraber
var olanlar›n tecrübesinden yararlanarak, çok hoﬂuma gitti o ba¤l› terimi 3568
say›l› kanunun hedeflerini, gerekçeyi okuyun görürsünüz. 60 senelik çal›ﬂmalar›
okuyun görürsünüz. Onun hedefinde de yok böyle bir ﬂey. Ama Maliye Bakanl›¤› 50
y›ll›k, yar›m as›rl›k inad› yüzünden o kanunu yanl›ﬂ ç›karm›ﬂt›r. Yanl›ﬂ oldu¤unu da
söyledik üstelik. Böyle ç›karmay›n, bir uzmanl›k yasas› ç›kar›n.
Hatta ben y›llard›r, iﬂte 40 y›ld›r söylüyorum. Muhasebe uzmanl›¤›d›r bunun
ad›, ba¤›ml› çal›ﬂ›rsa da uzman, ba¤›ms›z çal›ﬂ›rsa da uzman. Yapmay›n bunu diye
tasar›lar haz›rlad›k götürdük verdik. Son Maliye Bakan›, “Efendim çok hakl›s›n›z,
ama bizim de ilkemiz var” dedi. ‹lkemiz var, ama böyle kanun ç›kar›rsan›z böyle olur.
Onun için sak›n yani bu ﬂey bizim anlay›ﬂ›m›zdan, odalar›n anlay›ﬂ›ndan, ba¤›ms›z
çal›ﬂan arkadaﬂlar›n anlay›ﬂ›ndan do¤du¤unu kabul etmiyorum, yok böyle bir ﬂey.
Ben hepsini tan›yorum, hepinizden biraz yaﬂ›m ileri onun için hepsini biliyorum. Hepsi iyi niyetle Türkiye’de namuslu bir muhasebenin, namuslu bir muhasebe yasas›n›n
uygulamas›n›n yapmas› için çal›ﬂ›l›yor. Ba¤›ms›z› da ba¤›ml›s› da. ‹çinde de çok yak›ndan tan›d›¤›m insanlar var, ba¤›ml› çal›ﬂan› da ba¤›ms›z çal›ﬂan› da. Bunun
onurla, haysiyetle, bilmem neyle hiç ilgisi yok. ‹nan›n›z bana. Onun için biz diyoruz ki
bu ünvanlar› düzeltelim, gelin bir meslek yasas› ç›kacaksa ba¤›ml› ba¤›ms›z meselesi de dahil olmak üzere hepsini çözecek ünvanlar bulal›m. E¤er baz› ünvanlar› yasak
yanl›ﬂ buluyorsak, onu ç›karal›m. Benim bir ünvanlar listem var. ‹sterseniz gelin onu
kabul edelim. ﬁart de¤il onu kabul etmek, ama herkesin üzerinde mutab›k kalaca¤›
bir düzeni kural›m, meslek için o mümkün. D›ﬂardan da yararlan›r›z Bat› ülkelerinden de ﬂuradan da yararlan›r›z kendi tecrübelerimizden de yararlan›r›z ama kura-
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r›z. Ama dedi¤im gibi bak›n›z Maliye Bakanl›¤›’nda adam de¤iﬂiyor, bakan de¤iﬂiyor,
müs teﬂar de¤iﬂiyor, hesap uzmanlar› kurulu de¤iﬂiyor. Bu görüﬂ de¤iﬂmiyor, illa
ben bu mesle¤i ilerletece¤im. Bu mesle¤i vergi denetimi mesle¤i yapaca¤›m, diye bir
anlay›ﬂ var.
Bu meslek bir muhasebe mesle¤idir. Bunun uzmanl›¤› ba¤›ml› çal›ﬂmakla gitmez. Uzmanl›k ba¤›ml› çal›ﬂanda da ayn›d›r, ba¤›ms›z çal›ﬂanda da ayn›d›r. O uzmanl›¤› elde eden, ama ba¤›ml› çal›ﬂ›rken baﬂka iﬂ yapan, biraz önce söyledi¤im gibi
bir iﬂletme ekibinin bir yöneticiler grubunun ferdi olarak çal›ﬂ›p onlara hizmet eder.
Tabii eder, hepimiz hizmet ediyoruz. Ben üniversiteye hizmet etmiyor muyum? Sizler de ba¤›ml› çal›ﬂanlar o ﬂirkete hizmet ediyorsunuz göreviniz bu. Ama bu uzmanl›¤›n›z›n hafiflemesi de¤il. Ben diyorum ki ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n kaç tanesi, ba¤›ms›z
çal›ﬂanlar›n kaç tanesinden çok daha iyidir. Onun için sak›n böyle almay›n›z meseleleri, ben buna çok üzülüyorum. Odalar›m›z, Odalar Birli¤i kurallar yaratacak, çal›ﬂacak, denetleyecek, disiplin kurallar›n› çal›ﬂt›racak. Burada öyle övünecek devletten
de öyle yard›m görecek. ﬁimdi devletten de öyle yard›m göremiyor. Onlar ödenek
için yeterli derecede çal›ﬂm›yorlar. Ama çal›ﬂ›rlarsa bu zaman içinde de¤iﬂecek. Zaten yani bunu zamana b›rakmaktan baﬂka imkan›m›z yok. Ben hatta diyorum ki
serbest muhasebeciyi de ondan ç›kartmak laz›m. B›rak›n meslek kendini düzenlesin.
Bu bir tek meslektir, kanun da vard›r. Gelin bu kanunu yapal›m, ondan sonra onu
öyle düzenleyelim. 3568 say›l› kanunda da fena de¤il. Yaln›z ben size bir ﬂey söylemek istiyorum. Orhan Bey kardeﬂimin dedi¤ini yaparsak serbest muhasebecilik diyorsunuz ya, ﬂimdi ad›na muhasebe uzmanl›¤› mesle¤ini ortadan kald›r›r›z. Neden?
Çünkü ba¤›ml›larla ba¤›ms›zlara ayn› yetkiyi verirseniz, bütün ﬂirketler muhasebeci
al›r uzman muhasebeci grubun içindeki herkesi ona tasdik ettirir iﬂ biter. Halbuki
biz ne diyoruz meslek mensuplar› olarak. Biz kendi faaliyetimizi iki ayr› faaliyeti düzenleyerek finansal tablolara güven sa¤layaca¤›z diyoruz. Bunun için de düﬂünün
bir holding ﬂirket oraya bir muhasebeci mali iﬂler koordinatörü atars›n, buradaki 15
tane ﬂirketi denetler. Bu mesle¤in yok olmas› demektir. Onun için buna dikkat etmeliyiz. Meslek, ancak, o ba¤›ms›z dal›n›n, nas›l Baro baﬂkan›m›z söylüyor, yani
avukatl›k mesle¤i ile bu da o ba¤›ms›z dal› var oldu¤u sürece yaﬂar. Yoksa ba¤›ms›z bir yönetim ekibinin parças› olarak dünya kuruldu¤undan beri muhasebeciler yapar. Muhasebeciler yaﬂ›yor. Muhasebe mesle¤i ba¤›ms›zd›r, çok teﬂekkür ediyorum.
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>>> Türkiye'nin Demokrasi Sorunu
Yahya Ar›kan
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m, hoﬂ geldiniz. Sizlere göndermiﬂ
oldu¤um raporu daha önce bas›na tan›tt›ktan sonra, konuyla ilgili ikinci alakal› sivil
toplum örgütleri meslek odalar›, sendikalar ve siyasal partilere gönderildi. Onlar
davetli bugünkü toplant›da ama ilerleyen saatlerde bir sonucu ulaﬂaca¤›z herhalde. Demek ki Türkiye’nin çok fazla demokrasi sorunu yok. Bir biz burada hep bir likte iﬂleyece¤iz bunu
De¤erli konuklar ülkemiz karanl›k günler yaﬂamaktad›r. Siyasetteki kirlenme
ekonomideki bunal›m ciddi bir rejim krizini oluﬂturmaktad›r. Siyasal partiler d›ﬂ›nda
sendikalar meslek odalar›, sivil toplum örgütleri bir baﬂka deyiﬂle toplumsal muhalefet, rejim krizini çözecek çözümler üretmek zorundad›r. Susurluk'taki kamyon kazas›ndan sonra çetelerin ortaya ç›kart›lmas› için, meslek odalar› "Sürekli Ayd›nl›k
‹çin Bir Dakika Karanl›k Eylemi"ni baﬂlatm›ﬂ, eyleme sessiz ço¤unluk ve toplumsal
muhalefet sahip ç›km›ﬂt›r. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›,
Anayasa'n›n 135. maddesinde belirtilen sorumluluk do¤rultusunda çözümler üretmek üzere bir dizi raporlar haz›rlam›ﬂt›r. ‹zninizle ve öncelikle Türkiye'nin ekonomik
ve siyasal yap›s›n›n bir durum tespiti yapmak istiyorum. Ekonomik yönden enflasyon kronik hale gelmiﬂtir. ‹ç borçlar ödenemez hale gelmiﬂtir, iﬂsizlik ç›¤ gibi büyümüﬂtür. Kay›t d›ﬂ› ekonomi kay›tl› ekonomiye eﬂde¤er hale gelmiﬂtir. Sigortas›z çal›ﬂan, sigortal› çal›ﬂan say›s›na yaklaﬂm›ﬂt›r. Mevcut vergi mükellef say›s› ülke nüfusuna göre orant›l› de¤ildir. Dolayl› vergi dolays›z vergiden daha çoktur. Toplanan
vergi a¤›rl›kl› olarak kesinti yoluyla toplanmaktad›r. En büyük pay da ücretlilere aittir. Vergi adaleti yoktur, milli gelirin da¤›l›m›nda uçurum büyümektedir.
Siyasal yönden ise mevcut anayasa ihtiyaca cevap vermemektedir. Yurttaﬂl›k haklar› ihlal edilmiﬂtir. Silah ve uyuﬂturucu ticaretiyle u¤raﬂan çeteler devleti
ele geçirmiﬂtir. Toplum devletin bünyesinde sosyal imkanlar›na göre bölünmek istenmektedir. Faili meçhul cinayetler her geçen gün artmaktad›r. Yarg›n›n ba¤›m-
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s›zl›¤› zedelenmiﬂtir. Savunma yerine mafya iﬂ yapmaktad›r. Siyaset kirlenmiﬂtir,
devlet ﬂeffaf de¤ildir. Siyasal partiler yasas› ve parti içi demokrasi t›kanm›ﬂt›r.
Devletin içinde ›rkç› ve dinci siyasal kadrolaﬂmalarla memur k›y›mlar› yap›lmaktad›r.
De¤erli konuklar, inan›yorum ki anlatt›¤›m›z bu tespitlere büyük bir ço¤unlu¤unuz hem fikir olacaks›n›z. Diyeceksiniz ki bizler bu tespitleri biliyoruz, sizlerin çözüm
önerileriniz nedir? Müsaadenizle çözüm önerilerimizi de aktarmak istiyorum. Ekonomik yönden acilen bir vergi reformu yap›lmal›d›r. Bu vergi reformunda, götürü vergisi esas› kald›r›lmal›, her türlü giderlerin indirim esas› getirilmelidir. Vergi oranlar›
düﬂürülmeli, vergi bilinci geliﬂtirilmelidir. Hayat standard› esas› kald›r›lmal›, asgari
ücret vergi d›ﬂ› b›rak›lmal›d›r. Rant gelirleri vergilendirilmelidir. ‹ﬂsizler ordusuna istihdam yarat›lmal›d›r. Sigortas›z iﬂçi çal›ﬂmas› önlenmeli. Bunun için sigorta pirim
oranlar› düﬂürülmelidir. ‹ﬂsizlik sigortas› yürürlü¤e konulmal›d›r. BA⁄KUR, SSK,
Emekli Sand›¤› sosyal güvenlikte tek çat› alt›nda birleﬂtirilmelidir. Tek vergi numaras›n›n yan› s›ra reﬂit olan herkese bir vergi numaras› verilmelidir. Enflasyon tek
rakamlara indirilmelidir. Ülke ve toplum yarar›na olmayan hiç bir özelleﬂtirme yap›lmamal›d›r. Toplanan vergilerin nereye harcand›¤› konusunda devlet ﬂeffaf olmal›d›r.
Vergi adaleti sa¤lanmal›d›r. Milli gelir adilce paylaﬂ›lmal›d›r.
Siyasal yönden ise yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanmal›d›r. Faili meçhul cinayetler
ayd›nl›¤a kavuﬂturulmal›d›r. Çeteler yarg› önüne ç›kart›lmal›d›r. Devlet içindeki siyasal kadrolaﬂmaya son verilmelidir. Kad›nlar›n ekonomik toplumsal ve siyasal yaﬂam›, erkeklerle eﬂit haklarda eﬂit biçimde ve eﬂit düzeyde kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Yurttaﬂl›k haklar› uluslararas› normlara getirilmelidir. E¤itimde 8 y›ll›k kesintisiz
e¤itim sa¤lanmal›. Ö¤renciler yeteneklerine göre yönlendirilmelidir. 12 Eylül döneminin siyasal sorumlular› yarg›lanmal›d›r ve siyasal partiler yasas›, seçim yasas› dernekler yasas› de¤iﬂtirilmelidir.
De¤erli konuklar yine müsaadenizle çözüm önerilerimizi yine raporu haz›rlayan
de¤erli hocam›z Semih Gemalmaz'›n yeni anayasa ile ilgili görüﬂleriyle tamamlamak
istiyorum. Yeni anayasa bireyden ve birey özgürlüklerinden korkmayan, onu sistemin tehdidi olarak kavramayan bir zihniyet üzerine inﬂa edilmelidir. Siyasal fikirlerin
ve idari ajanlar›n her türlü tasarrufu kesinlikle yarg› denetimine tabi olmal›d›r. Sistem düﬂünce suçu ve yasaklar kategorilerinden tümüyle ar›nd›r›lmal›d›r. Ölüm cezas› kald›r›lmal›d›r. Dil yasaklar› d›ﬂlanmal›d›r. ‹nanç ve ibadet özgürlü¤ü güvence
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alt›na al›nmal›d›r. Zorunlu dil e¤itimi kald›r›lmal›d›r. Seçmen yaﬂ› 18, seçilme yaﬂ›
25 olmal›d›r. Zorunlu askerlik gönüllü askerlikle de¤iﬂmelidir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kald›r›lmal›d›r. De¤erli konuklar bizler ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odas› olarak Cumhuriyet'in ilkelerine, laikli¤e ve demokrasiye yürekten
inan›yoruz ve de farkl› rejimlere izin vermeyece¤iz. Bu inançla 1993 y›l›nda "Türk
Vergi Sistemleri" konulu bir rapor haz›rlad›k. Bugün, "Türkiye'nin Demokrasi Sorunu"nun raporunu sunuyoruz. "Gümrük Birli¤i'nin Hukuki Boyutu" konulu raporumuz
da haz›r. Ancak konunun bütünlü¤ü aç›s›ndan, haz›rlanmakta olan Gümrük Birli¤i'nin Ekonomik Boyutu konulu raporla birlikte ekim ay›nda sizlerin bilgisine sunaca¤›z. Türkiye'nin Demokrasi Sorunu konulu raporu haz›rlayan sayg›de¤er hocam›z
Semih Gemalmaz'a muhasebe camias› ad›na içten teﬂekkür ediyoruz. Raporun
tart›ﬂ›lmas›na katk› sa¤layan Ö¤retim Üyeleri Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Burhan
ﬁenatalar'a, Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkan› Nail Güreli'ye, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Yücel Sayman'a, gazeteci yazar Fatih Altayl›'ya ve gazeteci yazar Mehmet Metin'e
de ayr›ca teﬂekkür ediyorum. Müsadenizle Yönetim Kurulu ad›na rapora oy birli¤i
ile sahip ç›kan Odam›z›n Dan›ﬂma Meclisi'nin sayg›de¤er üyelerine de teﬂekkür etmek istiyorum. De¤erli konuklar, siyasiler oy kayg›s› gütmezse, bizlerin görüﬂlerine
de¤er verirlerse, bizler sevgi, güven ve hoﬂgörü ile her ﬂeyin üstesinden geliriz. Sayg›lar sunar›m.
De¤erli konuklar bu kez de TÜRMOB Genel Baﬂkan› Say›n Mustafa Özyürek'i
konuﬂmak üzere kürsümüze davet ediyorum.

Mustafa Özyürek
Say›n konuklar, de¤erli arkadaﬂlar›m, hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Demokrasi konusu tart›ﬂmak için buraya geldik. Say›n Baﬂkan'›n say›larla ilgili bir tereddütü var. Ne yaz›k ki bu genelde böyle oluyor. Biz buna al›ﬂk›n›z. Kurumlar vergisi
beyannamesinin nas›l doldurulaca¤›n› tart›ﬂaca¤›z deseydik, burada oturacak yer
bulunmazd›. ‹nsanlar daha fonksiyonel düﬂünüyorlar. Genelle ilgili konulara biraz
uzaktan bak›yorlar. Belki de ﬂöyle düﬂünüyorlar. Her iﬂin bir taﬂeronu var bu memlekette. Demokrasinin, özgürlüklerin taﬂeronlar› sahipleri bellidir. Yazarlar›m›z var,
medyada sayg›de¤er temsilcilerimiz var. Odalar›m›zla birlikte baﬂkanlar›m›z var,
yöneticilerimiz var, onlar bu iﬂi hallederler. Ama tabii kat›l›m olmadan hiçbir iﬂi halletmek mümkün de¤ildir.
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K›sa bir iki ﬂey söyleyece¤im, vaktinizi alacak de¤ilim. TÜSIAD raporu haz›rland›¤› zaman oldukça ses getirdi. Güzel bir ﬂey. içeri¤i itibariyle geniﬂ ölçüde bizim
de kat›ld›¤›m›z bir rapor. Fakat onu arkadaﬂlar›mla tart›ﬂ›rken dedim ki, bu, demokrat ça¤daﬂ bir kaç yöneticinin eseridir. Bir sayg›de¤er hocam›za bu çal›ﬂmay›
yapt›rm›ﬂlar. Fakat taban›n› temsil etmez demiﬂtim. Nitekim k›sa bir süre sonra
Say›n Rahmi Koç'tan baﬂlayarak bu raporun içeri¤ine kat›lmad›klar›n› ifade ettiler.
Bizim raporumuzun bir özelli¤i var. Say›n Baﬂkan da aç›klad›. Bizim yetkili kurumlar›m›z›n hepsi bu raporun içeri¤ine kat›l›yor. Yani demokratikleﬂme özüne kesinlikle
kat›l›yoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m TÜRMOB ve odalar›m›z, özellikle ‹stanbul Odam›z demokrasiye, ça¤daﬂl›¤a, laik düzene, düﬂünce ifade ve örgütlenme özgürlü¤üne her
zaman sayg›l› olmuﬂtur. Bu ilkelere her zaman ba¤l› kalm›ﬂt›r. Gücü yetti¤i ölçüde
bu ilkelerin hayata geçmesi için elinden geleni yapm›ﬂt›r. Halk›m›z›n geniﬂ ölçüde
kat›ld›¤›, "Bir dakika ayd›nl›k için bir dakika karanl›k" eylemini ilk kez Sivas'ta bizim
arkadaﬂlar›m›z imzalayarak demokratik bir kitle örgütünün deste¤ini alm›ﬂlard›r.
Ankara'daki kad›n yürüyüﬂüne biz bütün gücümüzle destek olduk kat›ld›k. Ulaﬂabildi¤imiz, yetiﬂebildi¤imiz her yerde bu özgürlük mücadelesini demokrasi mücadelesini yapmaya devam ediyoruz. Di¤er mesleki örgütlerle, di¤er demokratik kitle
örgütleriyle bu kat›l›m› gerçekleﬂtiriyoruz. Önümüzdeki günlerde en önemli etkinliklerden biri 1 May›s'›n kutlanmas›d›r. 1 May›s'›n demokrasi ekseninde kutlanmas›
noktas›nda bizim ›srar›m›z var. Baz› federasyonlar›n, olay› adeta kamuoyunun gözünden kaç›r›r gibi k›y›da köﬂede veya Karabük'te kutlama niyetleri var. Biz di¤er
örgütlerle birlikte buna karﬂ› ç›k›yoruz ve 1 May›s'›n mutlaka ‹stanbul'da kutlanmas›n› istiyoruz. Geçmiﬂte baz› olaylar cereyan etti. O nedenle ‹stanbul sak›ncal›d›r,
deniliyor. Devletin içine s›zan son çeteler de ortaya koymuﬂtur ki devlet istedi¤i
zaman her toplulu¤u, toplant›y›, provoke edip orada olay ç›karabiliyor. O nedenle ‹stanbul d›ﬂ›nda bir 1 May›s kutlamas›na raz› olmak demek geri ad›m atmak demektir. D‹SK'in böyle düﬂündü¤ünü biliyorum. Pek çok demokratik kitle örgütünün böyle
düﬂündü¤ünü biliyorum. Fakat henüz tart›ﬂmam›z sona ermedi. E¤er bir yol ayr›m›na gelirse ki gelmemesini diliyorum. Bölünme çok yanl›ﬂt›r. Ama korkar›m ki Türkiye'de iki ayr› 1 May›s kutlamas›yla karﬂ› karﬂ›ya geliriz. Bu ayr›l›klar nereden ç›k›yor?
De¤erli arkadaﬂlar›m laiklik karﬂ›t› ak›mlar›n Türkiye'de hangi boyutlara geldi-
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¤ini hep birlikte yaﬂ›yoruz. Ve bundan çok ciddi rahats›zl›k duyuyoruz. Bunu her kurum, özellikle bas›n›m›z sürekli ifade etti. Fakat bundan kurtulman›n yolu asker de¤ildir, ordu de¤ildir. Orada toplumda bir ikilem yaﬂan›yor. Bizim söylediklerimizi,
toplumun söylediklerini Milli Güvenlik Kurulu’da söyleyebilir. Biz ondan bir rahats›zl›k duyuyor de¤iliz. Ama sanki bunun arkas›ndan, iﬂte çözemedi¤imiz, bunald›¤›m›z
sorunlar›n en iyi çözümünün bir darbeymiﬂ gibi gösterilmesinden son derece rahats›z›z. Toplumun sar›kla mi¤fer aras›na s›k›ﬂmamas› laz›m. Çözüm demokrasidir. Demokrasi d›ﬂ›nda hiçbir çözümü kabul etmemiz mümkün de¤ildir.
Burada genç yaﬂta olan arkadaﬂlar›m›z var. Biz üç darbe yaﬂad›k. O üç darbenin hepsi de hiç bir sorunumuzu çözmedi. Her sorunumuzu katmerleﬂtirdi. Onun
için ya¤murdan kaçarken doluya tutulmamak laz›m. Elbette irticaya karﬂ› elbette
ﬂeriata karﬂ› bütün gücümüzle karﬂ› duraca¤›z. Fakat bunun yolu halk›m›z›n demokratik güçlerin bilinçlen mesidir. Olaya sahip ç›kmas›d›r ve ﬂeriata geçit vermemesidir. Ben bu duygu ve düﬂüncelerle raporu haz›rlayan de¤erli hocam Gemalmaz'a buradan teﬂekkür ediyorum. Burada katk› sa¤layan panelde konuﬂmac› olan
de¤erli dostlar›ma ﬂükranlar›m› sunuyorum, hepinize teﬂekkür ediyorum. Sa¤olun
arkadaﬂlar.
De¤erli konuklar panelin oturum k›sm›na geçiyoruz. Panelin oturum baﬂkanl›¤›n› yapmak üzere kürsüye de¤erli hocam›z ‹stanbul Üniver sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Burhan ﬁenatalar'›, raporun kaleme al›nmas›na, rapor haline getirilmesinde çok büyük eme¤i olan ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Say›n Semah Gemalmaz hocam›z, ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Doç. Dr. Say›n Yücel Sayman, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkan› Say›n
Nail Güreli, Gazeteci yazar Say›n Mehmet Metiner, Gazeteci Yazar Say›n Fatih
Altayl›. Panelin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle ben hepinize sayg›lar sunuyorum.

Burhan ﬁenatalar
De¤erli dinleyiciler, say›n bas›n mensuplar›; panelimizin birinci bölümünü aç›yorum. Panelde ﬂöyle bir s›ra izleyece¤iz. Önce say›n konuﬂmac›lar, 20'ﬂer dakikal›k
bir süre kullanacaklar. Ondan sonra, sizlerin soru ve katk›lar›n›z› almak istiyoruz.
Sonra tekrar makul bir zaman› say›n konuﬂmac›lara b›rakaca¤›z. Saat 17.00'de
toplant›ya en geç bu saatte son verece¤iz. Bu toplant›y› düzenleyen ve raporun
haz›rlanmas› için giriﬂimde bulunan ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
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Odas›'na hepiniz ad›na teﬂekkür ediyorum. Hepiniz sözcü¤ünü kullan›rken sadece
burada bulunanlar› kastetmiyorum. Burada bulunan veya bulunmayan, demokrasiden yana ça¤daﬂ, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinden yana, buraya kat›lamam›ﬂ tüm dostlar›m›z ad›na teﬂekkürde bulunuyorum. Son derece önemli bir hizmet gerçekleﬂtirmiﬂler. Rapor çok ciddi bir rapor. Bu raporun tart›ﬂmaya aç›lmas›
da ayn› derecede ciddi bir çaba. Burada say› belki özellikle düzenleyicileri tatmin
etmemiﬂ olabilir. Fakat bunu dahi bir de ﬂöyle bir aç›dan düﬂünmemiz de yarar var.
Örne¤in Say›n Güreli buradan ç›k›p iki ayr› toplant›ya gidece¤ini belirtti. Ben sabah
yine buna benzer bir baﬂka toplant›dayd›m. Türkiye'nin demokrasi sorunu çok a¤›r
oldu¤u için gerçekten buna benzer bir çok etkinlik ve toplant› gerçekleﬂtiriliyor. Ve
baz› durumlarda kiﬂiler diledikleri kadar bir kat›l›m› gerçekleﬂtiremeyebiliyorlar.
Say›n Özyürek'in çok de¤iﬂik bir ifadesi oldu "Demokrasi taﬂeronlar›" diye. Bu
gibi isimler, biliyorsunuz sonradan k›salt›l›yor. Biz, dolay›s›yla bu tan›ma göre, ﬂimdi "DEMTAﬁDER" olarak toplanm›ﬂ bulunuyoruz. Fakat tabii taﬂeron kelimesi ayn›
zamanda Türkiye'de bildi¤iniz gibi fazla ticari bir anlam taﬂ›d›¤› için, kendimize "Demokrasi sorumlular›" falan dersek daha nötr kaçabilir. Ticari olmayan bir ifade olabilir. O yüzden "SORDER" olarak toplanm›ﬂ bulunuyoruz.
Asl›nda ayn› salonda cuma, cumartesi günü TÜSES Vakf›'n›n düzenlemiﬂ oldu¤u bir toplant› vard›. O da çok güzel geçmiﬂti. Bunun da tart›ﬂma bölümünün
çok yararl› olaca¤›ndan yüzde yüz eminim. Demokrasi sorunu dedi¤imiz zaman tabii demokrasinin kendisinin sorun oldu¤unu düﬂünmüyoruz. Demokrasi ile ilgili bir
sorunumuz var. O da demokratikleﬂememe sorunumuz. Tabi bu sorun sadece
bizimle de s›n›rl› de¤il. Demokratik diye bakt›¤›m›z bütün ülkelerde temsili demokrasinin boyutlar›yla ilgili s›n›rlar da var. Yani bugün hiç bir ülke için ﬂu ülkenin demokrasisi mükemmeldir demek mümkün de¤il. Demokrasi için hatta belki bir son durak
düﬂünmek dahi do¤ru de¤il. Demokratikleﬂme belki de hiç bitmeyecek bir süreç, hiç
bir zaman son amaca ulaﬂ›lamayacak bir yolculuk. Ama biz bu yolculu¤un maalesef
çok baﬂ›nday›z. Ve çok baﬂ›nda oldu¤umuz için de sivil toplum örgütlerine çok büyük görev düﬂüyor. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›, Türkiye'nin
oda dünyas›n›n yeni bir orta¤›. Fakat ona ra¤men çok ciddi katk›lar yap›yor demokratikleﬂme sürecine. O bak›mdan ben onlar› kutluyorum. Sadece bu toplant› için
de¤il, demokratikleﬂme sürecine sürekli ve kararl› biçimde yapt›klar› tüm katk›lar
için. Bu toplant›da daha ziyade mevzuat günlü¤ü ile ilgili sorunlar üzerinde duraca-
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¤›z. Yani demokratikleﬂememe sorununun ﬂüphesiz ekonomik yönleri var. Sosyolojik
yönleri var, uluslararas› yönleri var. Bunlar›n hepsi asl›nda iç içe geçiyor. Ama burada daha ziyade anayasa ve yasalarla ilgili, siyasal rejimimizle ilgili sorunlar üzerinde a¤›rl›kl› olarak duraca¤›z. Dileyenler ﬂüphesiz di¤er yönler üzerinde de görüﬂlerini aç›klayacaklard›r. Ama toplant›n›n çok verimli olabilmesi için yaz›lm›ﬂ olan
metin çerçevesinde odaklaﬂ›rsak o metnin bir anlamda haketti¤i ilginin bir k›sm›n›
verebilirsek. Bu çal›ﬂmam›z daha verimli ve amaca uygun gerçekleﬂmiﬂ olur diye düﬂünüyorum.
ﬁimdi say›n konuﬂmac›lar›n 20 dakikal›k süreyi aﬂmayacaklar›n› umuyorum.
Ben 20 dakika dolarsa hat›rlatmada bulunaca¤›m. Programda gözüken konuﬂmac›lar›m›zdan Say›n Yavuz Önen, TMMMOB ve ‹nsan Haklar› Vakf› Genel Baﬂkan›
dün bildirdi¤i mazereti nedeniyle kat›lamayacak. Dolay›s›yla bir fire vermiﬂ durumday›z. Bundan sonra ki toplant›lara kat›labilece¤ini umuyoruz. Ve ﬂimdi ilk konuﬂmay› yapmak üzere ben mikrofonu say›n Semih Gemalmaz'a veriyorum. Buyurun.

Semih Gemalmaz
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan. Efendim ben önce Oda'ya çok içten teﬂekkürlerimi
bir kez daha arzetmek istiyorum. Çok ciddiye ald›¤›m bu tür katk›lar sürecinde benim de yer almam› sa¤lad›lar. Ve verimli bir iﬂbirli¤i ortam› gerçekleﬂtirdik. Kendi
ad›ma çok memnunum. Bütün arkadaﬂlar›ma çok teﬂekkür ediyorum. Raporun, kural olarak okundu¤unu var sayaca¤›m. Ve as›l olarak de¤erli panelistler görüﬂlerini
aç›klayacaklar. Onun için ben sadece genel çizgilerle raporu özetlemeye gayret edece¤im. Ve vaktinizi almayaca¤›m.
"Türkiye'nin Demokrasi Sorunu" baﬂl›¤›, asl›nda Say›n Baﬂkan'›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda söyledi¤i gibi demokrasinin kurumsallaﬂt›r›lamamas› sorunudur. Bu konuda genel bir konsensüs var. Yani demokrasinin yetersizli¤i, demokratik sistemin
yetersizli¤ine iliﬂkin bir genel konsensüs var. Farkl› siyasal görüﬂlere, inançlara, kökenlere sahip çevreler bu konuda birleﬂtiler. Türkiye'nin demokrasisi yeterli de¤il.
Acil ve ivedi kapsaml› bir demokratikleﬂme gerçekleﬂtirilmelidir. Yine say›n baﬂkan›n
iﬂaret etti¤i gibi olas› bir demokratikleﬂme asl›nda çok boyutludur. Ama burada,
mesle¤im hukukçu oldu¤u için özellikle hukuk a¤›rl›kl› bir de¤erlendirme yapt›m. Geçmiﬂe yönelik daha derinlemesine bir analiz de yap›labilirdi. Fakat o tür bir de¤erlendirme çok daha baﬂka sorunlar›n tart›ﬂ›lmas›n› gündeme getirece¤i için zorunluluk-

>>> 1990-2006 PANELLER

1123

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1124

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

la bir alan s›n›rlamas› yapt›m. Özellikle son 30 y›l›, yani 1960'tan itibaren olan devreyi ele ald›m. Bunun içinde de bilhassa son 17 y›l, 1980 darbesinden bu yana olan
evre üzerinde odaklaﬂt›m. Böyle bir odaklaﬂmay› zorunlu k›lan önemli verilerimiz var
asl›nda. Biliyorsunuz 12 Eylül 1980'in ard›ndan Türkiye'de bir defakto rejim yürürlü¤e kondu ve 83 sonbahar›nda yap›lan genel seçimlerden sonra yanl›ﬂ an›msam›yorsam 6 aral›k 1983'te TBMM Baﬂkanl›k Divan›'n›n kuruluﬂuna dek olan sürede bu
defakto rejim bütün kurumlar›yla, kurullar›yla iﬂlerlik kazand›.
Defakto rejim, ad› üstünde keyfi rejim, fiili rejim, hukuksuz rejim, hukukun d›ﬂ›nda bir rejim. Bu rejim ciddi bir yasa üretme politikas›yla karﬂ›m›za ç›kt›. Ona
iliﬂkin çarp›c› oldu¤unu düﬂündü¤üm bir veriyi takdim etmek isterim. 12 eylül
1980'le 6 Aral›k 1983 aras›ndaki iki y›l› aﬂk›n süre içinde 600'in üstünde yasa ç›kt›. Buna kanun hükmünde kararnameleri ekleyelim. Milli Güvenlik Konseyi 5 generalden oluﬂu yordu. Konsey'in bildiri ve benzeri di¤er formlarda üretti¤i ve yasa etkisi
do¤uran mevzuat da eklenince, 900'ün üzerinde hukuk belgesi ya da yasal belge
de¤iﬂik adlar alt›nda bu süre içinde üretilmiﬂ oldu. Eklemek isterim söz konusu
devrede üretilen mevzuat bu sayd›¤›m 900'ü aﬂk›n belgeden ibaret de¤il. Normlar
hiyerarﬂisinde daha alt dereceli olan tüzük, yönetmelik, genelge gibi di¤er formlardaki belgeler verdi¤im rakama dahil de¤ildir. Bunlar› da iﬂin içine katarsan›z Türkiye'de söz konusu dönemde binlerle ifade edilen bir yasa üretim süreci yaﬂand›. Bu
çok mu önemli? Evet çok önemli. ﬁöyle bir karﬂ›laﬂt›rma ile tablo çok daha aç›k ortaya ç›kar. Biliyorsunuz Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, monarﬂik teokratik Osmanl›'n›n y›k›l›p yeni bir devletin, yepyeni bir devletin kurulmas›yla ortaya ç›kt›
1920'lerde. Ve 1920'li y›llarda, yaklaﬂ›k 10 y›ll›k bir süreden söz ediyorum, üretilen
yasa say›s›, ç›kart›lan mevzuat›n toplam›yla 1980-83 aras›ndaki daha k›sa bir süredekilerin aﬂa¤› yukar› dörtte birine karﬂ›l›k geliyor. Ç›kart›lan mevzuat karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda arada ak›l almaz, büyük bir fark ortaya ç›kmaktad›r. Onun için sadece
teknik, hukuki aç›dan bak›ld›¤›nda zaman söylüyoruz ya, 12 Eylül'de Türkiye'nin politik rejimi, düzeni, baﬂtan aﬂa¤› yeniden yap›ld›. Bu do¤rudur. Verdi¤im veriler, takdim etti¤im arz etti¤im veriler bunu aç›kça belirtmektedir. E¤er ﬂununla da karﬂ›laﬂt›rmak istiyorsak, daha önceki yani 1960 darbesi ve onu izleyen defakto rejim,
1971 muht›ras› ve onu izleyen ara rejim döneminde de bu yo¤unlukta bir yasalaﬂt›rma gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
Peki nedir genel karakteristi¤i? Gene herkesin bildi¤i bir tespittir. K›saca ye-
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nileyeyim. Bu mevzuat›n karakteristi¤i bireyden korkan, anti özgürlükçü, anti demokratik olmas›d›r. Onun için sözü eveleyip gevelemeye gerek yok. Türkiye'nin 1997
Nisan'› itibariyle içinde bulundu¤u cendere, 1980-83 döneminde üretilen anti demokratik mevzuat giysisinin kendisidir. Biz Nisan 97'de bu giysiye s›¤m›yoruz. Toplum bu giysiye s›¤m›yor. Bütün problem yahut problemin çok önemli bir boyutu zannediyorum burada odaklaﬂ›yor. Birinci k›sa tespit bu.
‹kinci tespit, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluﬂundan bu yana gelen patolojisiyle ilgili. O 1980 sonras›nda yo¤un bir biçimde karﬂ›m›za ç›kt›, onu biraz sonra
aç›klayaca¤›m. Ama Cumhuriyet tarihinin bütününe egemen olan bir patoloji, hastal›k görünüyor. O da Cumhuriyet tarihinin yaklaﬂ›k yar›s›nda, bu ülke istisnai yönetim usulleriyle yani ola¤anüstü rejimlerle yönetilmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle, bu ülkede Cumhuriyet tarihinin yar›s›nda, yönetimler, hükümetler, bu ülkeyi ola¤an rejim
normlar›yla, kurallar›yla, usulleriyle yönetmeyi becerememiﬂtir.
ﬁimdi h›zla yak›n tarihe geliyorum. Türkiye'de en son yasal usullere uygun ola¤anüstü rejim ilan› 1978 tarihinde s›k›yönetim olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 1980-83
aras›nda ad› s›k›yönetim olan, ama asl›nda defakto rejimi olan ola¤an rejim s›k›yönetimin kavramlar›n› kullan›yor, ama onu da ola¤an rejimin s›k›yönetimiyle kar›ﬂt›rmamak gerekir. Onu da dahil ediyorum. O süreçlerden geçerek 1987'ye kadar s›k›yönetim yürürlükte kalm›ﬂt›r. 1978-1981. Peki s›k›yönetim uygulamas›na son verildi¤i 1987'de gerçekten s›k›yönetim bitti mi? Hay›r. Daha ak›l almaz bir ﬂey, hukuka
apaç›k ayk›r›, insan haklar› prensiplerine apaç›k ayk›r› bir normdan hareketle, s›k›yönetim mahkemeleri bakmakta olduklar› davalar› sonuçland›rana dek o davalar›
görmeye devam ederler hükmünden yola ç›k›ld› ve s›k›yönetim biçimsel olarak kald›r›lmas›na karﬂ›n 1993 aral›¤›na kadar bir yasa de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂtirildi. O tarihe
kadar s›k›yönetim Türkiye'de fiilen sürdürülmüﬂtür.
Peki s›k›yönetimden ibaret bir patoloji mi? Hay›r. Yine hepimiz çok iyi biliyoruz
ki, Türkiye'de bir di¤er istisnai yönetim usulü ola¤anüstü haldir. Ve s›k›yönetimin
tedrici olarak aﬂamal› biçimde kald›r›lmas› sürecine koﬂut bir geliﬂme ile s›k›yönetim kald›r›lan yerlerde ola¤anüstü hal uygulamas›na geçilmiﬂtir. Hat›rlatay›m merakl›lar için, 1982 Anayasas› ile ola¤anüstü hal rejimi Türk hukukuna ﬂ›r›nga edilmiﬂ ve hemen bu alan› düzenleyen spesifik yasa, Ola¤anüstü Hal Yasas› da ç›kart›lm›ﬂt›r. 1961 Anayasas›'nda ola¤anüstü halden söz eder, fakat 1961 Anayasas›'n›n yürürlü¤ü döneminde hiç bir zaman Ola¤anüstü Hal Yasas› ç›kart›lmad›¤› için
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böyle bir istisnai yönetim usulunu biz 1960-1980 aras›ndaki dönemde yaﬂamad›k.
Tek yaﬂad›¤›m›z o dönemde, s›k›yönetim formuydu. 1984'ten itibaren de Türkiye'de
ola¤anüstü hal isminde istisnai yönetim usulü uygulanmaktad›r. En son ve ne ac›kl› ki, 31 Aral›k 1997 tarihi itibariyle dört ay daha bu ola¤anüstü hal, ülkenin dokuz
ilinde güneydo¤udaki dokuz ilinde devam eden ola¤anüstü halin uygulanmas›n›n devam› konusunda bir karar al›nm›ﬂ ve bu da parlamento taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. O
halde 1978-1997 Nisan'› aras›nda, Türkiye'de istisnai yönetim usullerinin uygulanmas›na hiç ara verilmemiﬂtir. Say›n beyler, bayanlar bu süre 20 y›ld›r. Bu rejimin
alt›nda yaﬂayan insanlar, özellikle Güneydo¤u'da yaﬂayan insanlar, hayatlar›n›n
hiç bir evresinde demokrasi solu¤u al›p verememiﬂ insanlard›r.
Özellikle 20 yaﬂ›nda olanlar› düﬂünün. E¤er büyüklerimizin pek s›k söyledi¤i gibi, bir demokrasinin yaﬂayabilirli¤i ayn› zamanda demokratik terbiyeye ba¤l›ysa, insanlar›n demokratik davranma al›ﬂkanl›klar› kültürü edinmesine ba¤l›ysa, enaz›ndan bir nesil için, yani 20 yaﬂ›nda olan o insanlar için bu demokratik terbiyeyi edinmenin hiç bir olana¤› olmam›ﬂt›r. Hiç bir olana¤› gerçekleﬂmemiﬂtir. Diyebilirsiniz ki,
istisnai yönetim biçimi Türkiye'nin her yerinde uygulanm›yor ki. Ona gelmeden önce
birﬂey daha söyleyeyim. Uygulan›yor, diyece¤im. Bir hukukçu olarak bunu nas›l dedi¤ime ﬂaﬂ›rabilirsiniz, gerekçelendirece¤im. Ola¤anüstü hal uygulanan bölgede çok ilginç bir geliﬂme oldu. Baz› iller ola¤anüstü hal uygulamas›ndan ç›kart›larak, Türk
hukukunun daha önce hiç tan›mad›¤›, Türk hukukunda olmayan, yeni yarat›lan ve
resmen ilan edilmemiﬂ bir istisna yönetim usulunun uygulanmas› anlam›na gelen
mücavir iller kategorisi çerçevesinde ola¤anüstü halin bütün kurallar› geçerli olacak
ﬂekilde istisna rejim uygulanmas› da sürdürülmektedir. Daha vahimi, mücavir iller
kategorisine giren illerde d›ﬂtan bak›nca vatandaﬂ olarak düﬂünebilir misiniz ki
orada ola¤an rejim var. Hay›r. Ola¤anüstü halin ilan edilmesine iliﬂkin yürürlükteki
anayasam›zda ve yasalar›m›zda öngörülen güvencelerin bile d›ﬂ›nda bir yöntemle
mücavir iller belirlenmektedir.
Asl›nda vatandaﬂ olarak hangi ilin mücavir il oldu¤unu ço¤u kez bilemezsiniz.
Hiç kimse bilemez, biz de bilemeyiz, hukukçu olarak. Çünkü bu, Resmi Gazete'de ço¤u kez ilan bile edilmez. Ve oralar mücavir iller kategorisinde. Benim son tespitime
göre 3 il vard›, daha önce nas›l olmuﬂsa ilan edilmiﬂ mücavirlik kategorisine giren.
ﬁu anda do¤rusu ben bilmiyorum. Hoﬂgörülü, düﬂünceli hareket eden bir milletvekili
daha ç›kmad›. Belki Baﬂbakan'a, say›n ‹çiﬂleri Bakan›'na sormas› gerekir. Çünkü
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mücavir illeri ilan etmede karar Bakanlar Kurulu'nda bile de¤il, Bölge Valisi'nin teklifi, ‹çiﬂleri Bakan›'n›n oluru ve nihayet Baﬂbakan'›n karar›yla yürürlü¤e konuyor. Mücavir iller de bu usulle tespit ediliyor. Dedim ki daha vahim bir tablo var, o da ﬂudur. Ülkenin bütününde ola¤anüstü rejim uygulanm›yor sanabiliriz. Gerçekten de
sözcü¤ümü dikkatli seçtim sanabiliriz. Ama do¤ru de¤il, bu san› yanl›ﬂ bir san›d›r.
Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir patolojisi de, ola¤an rejim mevzuat›n›n içerisinde tipik bir biçimde ola¤anüstü rejimin kurumlar›n›, kavramlar›n›, usullerini ﬂ›r›nga eden,
dolay›s›yla da ola¤anüstü rejimi, asl›nda ilan edilmemiﬂ bir ola¤anüstü hali, ilan
edilmemiﬂ bir s›k›yönetimi ülkenin bütününde uygulamas›d›r. Son ve çok çarp›c› bir
baﬂka olay vard›r. Baﬂbakanl›k Kriz Yönetmeli¤i ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu kriz yönetmeli¤i
Eylül 1996 tarihlidir. Resmi Gazete'de ise ç›kart›lmas›ndan yaklaﬂ›k 4 ay sonra,
Ocak 1997'de ancak yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yönetmeli¤e bakarsan›z ki referanslar› raporda var, asl›nda ülkenin bütününde yürürlü¤e konmuﬂ bir istisnai rejimin bulun
du¤unu anlars›n›z.
Her akﬂam televizyonda izliyoruz, hükümetler var, parlamento var zannediyoruz. Asl›nda yönetimin büyük ölçüde Milli Güvenlik Kuru lu'na havale edildi¤ini, teknik anlamda söz ediyorum siyasi de¤erlendirme yapm›yorum, çok çarp›c› bir biçimde görürsünüz. O halde Türkiye'nin demokratikleﬂmesinden söz edeceksek, Türkiye'nin yetersiz demokrasisi dolay›s›yla demokratikleﬂme gereksiniminden söz edeceksek, bugüne kadar yap›ld›¤›ndan farkl› biçimde galiba bizim raporumuzun önemli
bir yönü odur. Yap›ld›¤›ndan farkl› biçimde Türkiye'nin istisnai rejim patolojisini, bu
hastal›¤›n› mutlaka görmeniz ve namusluca, "bir ülkede istisnai rejimi demokratikleﬂtirmeden ola¤an rejimi de demokratikleﬂtiremezsiniz" demeniz gerekir. Bunu
yapmazsak Türkiye'nin demokratikleﬂmesinin bana göre önünü açmak mümkün de¤ildir. Deyim yanl›ﬂ olmayacaksa belki yüzde 50 birﬂeyler becere biliriz. Ama yüzde
50 ile bir sonuca varamay›z. Üstelik istisnai rejim yöntemlerinin uygulamalar›n›n
yayg›nl›¤› ve onun arkas›nda tarihsel, toplumsal birikimle gelen güçleri de hesaba
katarsan›z Tür kiye'nin demokratikleﬂmesinin, neden istisnai rejimin demokratikleﬂmesinden kopar›lamayaca¤›n› daha iyi kavrayabilirsiniz.
Peki efendim kim yapacak? Önemli bir mesele budur. Bizim, özellikle ikinci raporumuzda üzerinde durdu¤umuz mesele budur. Bir ülkede hukuksal reformlar› gerçekleﬂtirmenin birinci adresi yasama organla r›d›r. Yine çok geriye gitmeyelim.
1983-1997 aras›ndaki evreye bakt›¤›n›zda, parlamento içindeki iktidar kanad›yla
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muhalefet kanad›n›n, hiç bir siyasal partiyi d›ﬂarda b›rakmadan söylüyorum, demok
ratikleﬂmeye el veren bir yasama siyasas› üretemedi¤ini görüyoruz. Hatta yanl›ﬂ
olmayacaksa izninizle ﬂunu söylemek isterim, gayet sakil bir çeliﬂki de var. Art›k
sakillik boyutuna geldi bu da. Parlamentoda muhalefet kanad›ndayken söylenenlerle iktidara gelince yap›lanlar aras›nda hoﬂgörü s›n›rlar›n›z› aﬂ›nd›ran bir çeliﬂki ortaya ç›k›yor. En çarp›c›s›, biliyorsunuz iﬂte, ola¤anüstü hal her defas›nda son defa
uzat›l›yor. Sonra yine uzat›l›yor. Hiç farketmiyor. Bütün siyasi partiler böyle.
Baﬂka bir sakl› çeliﬂki daha var, say›n beyler bayanlar. Genellikle biz okumay›
ihmal ederiz, partilerin programlar›n› okumay›z. Seçimlerde de okumadan oy veririz.
Asl›nda biz önderlere, figürlere oy veririz. Onun için de artistleri aday gösterirler
bizim önderlerimiz, böyle bir geliﬂme vard›r. Partilerin programlar›na bakarsan›z, istisnas›z sa¤da yada solda partilerimizin demokratikleﬂme gereksinimini tespit ettikleri ve demokratikleﬂme içinde bir tak›m ad›mlar› atacaklar›n› siyasal söz verdiklerini görürsünüz. Ama o siyasal söz verim siyasal prati¤e bugüne kadar yans›mam›ﬂt›r. Birinci problemimiz demek ki bu. Parlamento, demokratikleﬂme siyasal istencine sahip de¤il. Peki haklar›n›z ihlal edilirse ne yapars›n›z demokratik bir ülkede? Haklar›n›z ihlal edilirse demokratik bir ülkede yarg›ya baﬂvurursunuz. Yarg› sadece sizin olas› hak ihlallerinizi önlemek, olas› ma¤duriyetlerinizi gidermek misyonuyla donat›k bir güç de¤ildir. Yarg›n›n çok daha baﬂka bir gücü, bir baﬂka iﬂlevi
vard›r. O da özellikle, yüksek yarg› eliyle üretilen içtihat, ülkede yetkili tüm makamlar›n, ama öncelikle yetkili tüm bakanlar›n izlemesi gereken yolu ayd›nlat›r. Ürettikleri içtihad› siyasa kararlar hangi yolda gidilmesi gerekti¤ini gösterir. Örne¤in Anayasa Mahkemesi bir yasay› iptal etti¤i zaman ayn› zamanda der ki yasama organ›na, "ﬂu yolda ilerlersen anayasaya uygun davran›rs›n". Dolay›s›yla yarg›n›n üretti¤i
içtihad› siyasa bizim için son derece önemlidir.
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan, ﬂimdi söz Say›n Nail Güreli'nin buyurun.

Nail Güreli
Say›n Baﬂkan ve de¤erli dinleyenler. Panelimize konu olan ve elimizde bulunan
kitap, ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›'n›n 17. yay›n›n› oluﬂturuyor. ‹ç sayfadaki daha önceki 16 yay›na bak›yoruz. Örne¤in; Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergi (Stopaj), Ticari ﬁirketler Uygulama Rehberi, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin Uygulamas›, ‹malat Defteri Uygulamas› gibi tamamen mesleki
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16 kitap, 16 yay›n. 17'nci yay›n Türkiye'nin Demokrasi Sorunu. Türkiye'nin demokrasi
sorununa bugüne kadar hep olumsuz karamsar bir yaklaﬂ›mla bak›lm›ﬂ, al›nan yol
daima yetersiz olmuﬂtur. Ad›na demokrasi dahi denilemeyecek bir rejimin her zaman önemli etkinlikleri süregelmiﬂtir. Ama ben ﬂimdi son söyleyece¤imi baﬂtan
söylemek istiyorum.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n bu 17. yay›n›ndaki konu kapsam›ndaki de¤iﬂimi, s›çray›ﬂ› dikkate alarak demokrasi sorununa iyimser bak›yorum. Önemli eksikliklerden birinin giderildi¤ini düﬂünüyorum. Önemli eksikliklerden biri neydi, sivil toplum örgütlerinin olmay›ﬂ›. Tabii say›n hocama kat›l›yorum.
Bugünkü sivil toplum örgütlerinin yap›lar›yla de¤il, gerçek anlamda sivil toplum örgütlerinin, bugün dünyada gerçekten etkin ve yayg›n olan siyasal iktidarlar›, hükümetleri etkileyen, hatta ülkeler aras›ndaki iletiﬂimde ve anlaﬂmalarda hükümetlerden çok dikkate al›nan gerçek sivil toplum örgütlerini kastederek söylüyorum. Asl›nda say›n hocam›z›n raporda 5 bölümde toplad›¤›, sivil toplum örgütlerinin bir bölümünü oluﬂturan meslek kuruluﬂlar›n›n sivil toplum örgütleri olmalar›n›n bilincine
varmaks›z›n yaln›zca kendi mesleki sorunlar›yla ilgilenmeleri, ülke sorunlar› karﬂ›s›nda elleri ba¤l› durmalar› önemli bir eksiklikti demokrasimiz aç›s›ndan. Gerçi yasal
çerçeve buna zorluyordu. Bu zorlaman›n ötesinde toplumda ve bu kuruluﬂlarda
böyle alg›lan›yordu. Ona bakarsan›z bugün de demokrasiyle ba¤daﬂmayacak onca
s›n›rlama yasaklama ve garabet var. Gemalmaz bu çal›ﬂmas›nda bunlar› çok belirgin bir biçimde s›ral›yor. Bir bak›ma denilebilir ki bugün yaﬂamakta oldu¤umuz anayasas›yla, yasalar›yla, kurumlar› ve kurallar›yla, gelene¤i ve kültürüyle bir normal
demokrasi de¤il, fiili defakto bir demokrasidir. Olabildi¤ince fiili bir demokrasidir. Bir
hilkat garibesi rejimidir. Tepeden inme bir demokrasi olmaz.
Demokrasi sorununun çözülmesinde ya da demokrasinin yerleﬂmesinde, bizde
yeni yeni ortaya ç›kan ama henüz tam oluﬂamayan güçlenemeyen sivil toplum örgütlerinin mücadelesinin, bir baﬂka deyiﬂle halk›n örgütlü çabalar›n›n ya da toplumsal muhalefetin, hocam›n deyiﬂiyle önemli yeri vard›r ya da olmal›d›r. Bu olmad›kça
hiçbir ﬂeyin olmad›¤› da herhalde görülmüﬂ olmal›d›r. Bu nedenle ‹stanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n 17. yay›n›n› önemsedi¤imi ve bunun bana
umut verdi¤ini baﬂtan söylemeliyim. Ayr›ca onun takdiri benim haddim de¤il, ama
Say›n Gemalmaz hocan›n haz›rlad›¤› raporun çok ciddi bilimsel bir emek ürünü oldu¤unu belirtmek isterim. Bu tür çal›ﬂmalarda pek rastlanmayan güncel delilleri,
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olaylar› içermesi bak›m›ndan. Örne¤in ﬁubat 97 sonuna kadar olan olaylar› ve geliﬂmeleri içermesi de rapora ayr›ca de¤er kat›yor. Say›n Gemalmaz'›n raporu demokrasinin neresinde oldu¤umuzu, bir baﬂka deyiﬂle demokrasinin neresinde olmad›¤›m›z›, olamad›¤›m›z› yetkin bir biçimde örnekleriyle sapt›yor. Üstelik çözüm önerileri getiriyor. Öncelikle ben genel olarak kan›m› söylemek isterim.
Öteden beri savundu¤um görüﬂtür bu. Demokrasi için elbette önce demokratik ve yeni bir anayasa, baﬂtan baﬂa yeni bir anayasa gerekli. Ama ondan önce bir
hukuk devleti gerekli. Bütün kurum ve kurallar›yla bir hukuk devletinin gerçekleﬂtirilmesi hayata geçirilmesi ﬂart. Bunun için önce bir hukuk devletinin üstünlü¤ü anlay›ﬂ›n›n benimsenmesi, özümsenmesi gerekiyor. Türk milleti demokrasiyi hayat tarz›
olarak benimsemiﬂtir. Hay›r efendim, önce hukuk devletinin bir yaﬂam biçimi olarak
benimsenmesi, içimize sindirilmesi gerekir. Hukuk devletinin üstünlü¤ünü benimsemeden bu anlay›ﬂ yerleﬂmeden anayasa kal›yor mu, demokrasi kal›yor mu? Kalsa
35 y›lda 3 darbe olur mu? Gelin iki gün öncesine, hukukun "h"si olsa Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, örgütlü siyasal güçler, çete demiyorum, örgütlü siyasal güçler taraf›ndan bas›l›r m›yd›? Iﬂte be¤enmedi¤iniz 1982 anayasas› orada duruyor. Demokrasimiz de burada. O anayasan›n hukukunu bile tan›mayan iktidar sahipleri, hukuk devletinin can›na okuyor. 1961 anayasas› 1980'e göre daha demokratik idi. Ne oldu?
Bilmiyorum, hukukçular bilim adamlar› ne diyecek. Ben 45 y›ll›k meslek yaﬂam›mda
bir vatandaﬂ olarak gözlemlediklerime bakarak, hukuk devleti üstünlü¤ü olmad›kça
anayasan›n da demokrasinin de yasalar›nda ka¤›t üzerinde kalmaya mahkum oldu¤unu gözlemlemiﬂ bulunuyorum. Öyle düﬂünüyorum. Benim insanl›k haklar›m›, özgürlüklerimi, yaﬂama hakk›m› demokrasiden önce hukuk devleti koruyacakt›r.
Raporun 41. sayfas›na bak›yorum. Görünürde 1984 Ekim'inden bu yana ölüm
cezalar›n›n yasal, Gemalmaz'›n deyiﬂiyle resmi infazlar› yap›lm›yorsa da yasa d›ﬂ›
infazda belirgin bir art›ﬂ görünüyor. Rapordan aktar›yorum, ‹nsan Haklar› Vakf› taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre kuﬂkulu biçimden ortadan kayboldu¤u saptananlar›n say›lar› y›llar içinde ﬂöyle bir art›ﬂ gösteriyor. 12 Eylül 1980'den Ocak
1991'e kadar 10 kiﬂi. 1991'de 3, 1992'de 8 ve 1993'te 25 kiﬂi, 1994'te ise 50'yi geçiyor. 1995 Eylül'üne kadar toplam 108 kiﬂi. 1996 sonbahar› itibariyle kay›p kiﬂi
kategorisine girenlerin say›s›nda da artma görülüyor. Hukuk devletinin ne durumda
oldu¤unu görmek için ﬂu say›lar› da an›msamal›y›z. Do¤ru Yol Partisi, CHP koalisyonunun ‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve tam

1130

1990-2006 PANELLER <<<

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1131

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

metni bizim gazetede yay›nlanan hocam›z›n raporundan al›yorum. Rapordaki rakamlar ﬂöyle: 1 Ocak 1994'ten 9 Haziran 1995'e kadar 18 ay süreyle Adli T›p'a toplam 290 kimliksiz ceset intikal ediyor. Bunlardan 273'üne hiç teﬂhis konulam›yor.
Bunlardan 88'inin ölüm nedeni de hiç tespit edilemiyor.
TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araﬂt›rma Komisyonu'nun 1993-94 aras›nda
çal›ﬂt›¤› yaklaﬂ›k 1.5 y›ll›k sürede komisyona ulaﬂan faili meçhul cinayet say›s›
1000'e yaklaﬂ›yor. Ve ben bir ekleme yap›yorum. Geçen hafta gazetelerde ç›kan bir
habere göre Susurluk kazas›ndan bu yana faili meçhul cinayetlerde bir azalma görülmüﬂ. Ne diyelim, yaﬂas›n demokrasi ve yaﬂas›n hukuk devleti. Önce demokratik
anayasa m›, hukuk devleti mi sorusunu belki her ikisi birden diye yan›tlayarak anlam›n› anlams›z k›labiliriz. Ben hukuk devletinin zafiyetini, eksikli¤ini, anayasan›n zafiyetinden fiili, defakto demokrasinin zafiyetinden de daha a¤›r buluyorum. Eksikli¤ini
daha çok buluyorum sadece bir yurttaﬂ olarak. Tabii önce demokrasi, bir ﬂemsiye,
bu ﬂemsiyenin alt›nda hukuk devleti geliyor. Ama ben ﬂemsiyenin alt›nda olmas›na
ra¤men hukuk devletinin var olmas›n› çok önemsiyorum. Yine bu ﬂemsiyenin alt›nda,
gerçi raporda yer almam›ﬂ ama ben e¤itim sistemimizin de demokrasimiz aç›s›ndan önemli bir sorun oldu¤unu düﬂünüyorum. Demokratikleﬂmemizin önemli neden
lerinden birinin de e¤itim sisteminden kaynakland›¤›n› düﬂünüyorum. Ve tabii hukuk
devletinin ve demokrasinin baﬂl›ca sorunu bizce ba¤›ms›z yarg›n›n ve yarg›ç güvencesinin olmay›ﬂ›d›r. Gemalmaz'›n belirtti¤i gibi sayfa 21'de, 1982 Anayasas›'nda
hukuk devletinin olmazsa olmaz koﬂulu, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kalkm›ﬂt›r. Dayana¤›n› anayasa metninde bulan Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, özellikle
kompozisyon itibariyle yarg›ç güvencesini zedeleyecek ö¤eler açmaktad›r. Düﬂünün
siyasal iktidar›n Adalet Bakan›, Savc›lar ve Hakimler Yüksek Kurulu'nun baﬂkan› ve
onun müsteﬂar› da yine Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu'nun bir üyesi.
Hukuk devletinin ve demokrasinin bir çok eksi¤inin yan› s›ra hukuk devletinin
iﬂlerli¤inin önemli bir engel olarak adli polisin olmay›ﬂ›n› da eklemek gerekir diye düﬂünüyorum. Sorunun teknik, yasal yanlar›na daha fazla girmeden, sivil toplum ve
bireylerin sorumlulu¤u aç›s›ndan yaklaﬂmak istiyorum konuya. Demokrasi ve özellikle hukuk devle tinin üstünlü¤ü için örne¤in yarg›çlara sorumluluk ve görev düﬂtü¤ü
kan›s›n› öteden beri taﬂ›maktay›m. Yarg›çlar›n yaln›zca yasalar›n kurallar›na ba¤l›
kalmay›p, yorum olanaklar›n›, ça¤daﬂ insan haklar›, özgürlükler ve demokrasi yönünde kullanmalar› görüﬂünü savunmak tay›m. Belki hukuksal normdan yoksun bu
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söylemi Bizim Gazete'de dile getirdi¤imde, Say›n Gemalmaz yine ayn› gazetede,
raporunda iki al›nt› yapm›ﬂ, Bizim Gazete, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin pazar
d›ﬂ›nda her gün yay›nlad›¤› bir günlük sivil toplum gazetesidir. Bir araﬂt›rma inceleme gazetesidir. Raporlara geniﬂ yer verir. Nitekim "Türkiye'nin Demokrasi Sorunu"
raporunu da bu günlerde yay›nlayacakt›r. Evet belki benim hukuksal normdan yoksun olarak söyledi¤im bu görüﬂe, Say›n Gemalmaz yazd›¤› yaz›y› hukusal zemine
oturtarak bir bak›ma destek vermiﬂti. Yine bu görüﬂe koﬂut olarak yorumlad›¤›m
raporun 31. sayfas›ndaki ﬂu sat›rlar›n alt›n› birlikte çizmeme müsaadenizi rica ederim. Raporda Say›n Gemalmaz ﬂöyle diyor: "Türkiye'de özellikle yüksek yarg› organlar›nda ve genel olarak tüm hukuk çevrelerinde hukuksal pozitivist yorum, hukuka
uygun yorum olmaktan çok ulusal mevzuattaki standartlara sadakat ve yorum etkiye yöneliktir. Bunun ötesinde özellikle yüksek yarg› yerleri ürettikleri iﬂtirakler izlendi¤inde saptanabildi¤i üzere iliﬂkide bulunduklar› yerlerin siyasal konjonktür dayatmalar›na fazlas›yla aç›k kalabilmektedir. Üretilen iﬂtiraklerde insan haklar›n›n
evrensel hukuksal standartlar›n›n içselleﬂtirilmedi¤ini sergileyen özellikler göze
çarpmaktad›r. Yüksek yarg› yerleri, kendi paylar›na düﬂebilecek demokratik hukuku
yaratmadaki sorumluluk paylar›nda bile daha çok harekete geçme iﬂlevini yasama
iktidar›na atma e¤ilimini yans›tm›ﬂlard›r. Yans›tmaktad›rlar..."
Sunuﬂ konuﬂmas›nda da ayn› noktaya de¤indi Say›n Gemalmaz, ben belirtmekte yarar görüyorum. Çünkü çok önemli. Toplumsal muhale fetin önde gelen bir
sorumlulu¤u, bence hukuk adamlar›na düﬂüyor. Demokratikleﬂme sürecinde sivil
toplum örgütlerine gerçek anlamda sivil toplum örgütlerine önemli görevler düﬂtü¤ü aç›k. Bu görevlerin ya da bu mücadelenin, koﬂullar›n olumsuzlu¤una ve hemen
sonuç verip vermeyece¤ine bak›lmaks›z›n uzun soluklu bir mücadele anlay›ﬂ› ile yap›lmas› gerekiyor. Bu mücadeleler zamanla bir birikim oluﬂturur ve giderek toplumun tiraj› haline dönüﬂtürür ve o zaman halkta çözüm görülür. Say›n Gemalmaz,
raporunun sivil toplum ve demokratikleﬂme istemleri bölümlerinde, 12 Eylül rejiminin
kurulmas› evresinde sivil toplum kuruluﬂlar›na de¤inerek ﬂöyle diyor: "Bunlar, baﬂta
baz› üni versiteler olmak üzere bir bölümü dönemin anlay›ﬂ› ve uygulamas› ile ciddi
uzlaﬂma anlam›na gelen bir tav›r alm›ﬂlard›r. 1982 Anayasas›'n›n haz›rlanmas›nda
rol üstlenmiﬂlerdir. Milli Güvenlik Konseyi Baﬂkan›'na fahri doktora ünvanlar› da¤›tm›ﬂlard›..."
25. sayfada da 1982 Anayasas›'n›n tek yanl› propagandayla dayat›l›p muha-
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lefetin susturularak temsil mahiyetindeki bir oylama ile halka onaylat›ld›¤› saptamas› yap›l›yor. Bunlar elbet ve maalesef do¤ru. Bir yandan bu do¤ru saptamaya
istisnai bir kan›t olmak, hem de biraz önce savundu¤um sivil toplum örgütlerinin
uzun vadeli giriﬂime ya da toplumda ihtiyaç oluﬂmas›na katk›da bulunacak olumsuz koﬂullarda dahi sürdürdükleri demokratikleﬂme çabalar›na mücadeleye örnek
olmak üzere ﬂimdi pek an›msanmayan hatta bilinmeyen bir olay› an›msatmak istiyorum. 1982 Anayasas› haz›rland›¤›nda ben Türkiye Gazeteciler Sendikas›'nda görevliydim. Bir panel düzenledik, oya sunulacak anayasa tasla¤› üzerinde. Hukukçular›n görüﬂünü ald›k ve tabi yukardan aﬂa¤›ya anayasan›n eleﬂtirildi¤i bir paneldi
bu. Deﬂifre ettik, yaz›l› metnini sendika olarak Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderdik.
O zaman ki hat›rlayacaks›n›z anayasa hakk›nda propaganda yapmak, hay›r demek
yasakt›r. Bizim bu görüﬂümüzü endiﬂe ile karﬂ›layanlar oldu. Ama Türkiye Gazeteciler Sendikas›'na bir ﬂey olmad›. Anayasa temsilde sunuldu. Dayatmac› bir ﬂekilde
yüzde 92 oyla kabul edildi. Aradan zaman geçti. Sendikal bir iﬂ için genel sekreter
arkadaﬂ›mla birlikte, ki ﬂimdi Türkiye Gazeteciler Sendikas›'n›n Genel Baﬂkan› olan
Ziya Sonay'la birlikte Çal›ﬂma Bakanl›¤›'na gittik. Müsteﬂar ya da müsteﬂar yard›mc›s›yla görüﬂüyordum. Askerden gelme, Milli Güvenlik Konseyi'nde yer alan bir
kiﬂi. Bizim Anayasa Paneli'nden, raporumuzdan söz etti. Sizin raporu kurmay olacak subaylar›m okusunlar diye ders olarak kendilerine gösterdik, dedi. Ve bir demokratik mücadele öyle yap›l›r dedi, sizi kutlar›m dedi. Ama bu sizin söyledikleriniz
2000 y›l›n›n Türkiye'si için geçerlidir. Ve ﬂimdi 2000'e 3 y›l kald›. ﬁimdi tabii sormak laz›m, 3 y›l kald› ne yapmak laz›m diye. Evet asl›nda, toplumun demokratik bir
anayasaya haz›r olmamaktan çok, anti demokratik bir anayasal tepkiye, o anayasay› redde haz›r olup olmad›¤›n› söylemek daha do¤ruydu. Bugün 2000'e iﬂte 998
gün kala dahi ayn› sorunlar›n tart›ﬂ›l›yor olmas› ac›. Ama arada yol al›nd›¤› söylemek de olas›. Hiç de¤ilse toplumun böyle bir mücadeleye haz›r oldu¤unu, hatta
böyle bir mücadelenin içinde olu¤unu söylemek pek yanl›ﬂ say›lmaz.
Bu salonun tenhal›¤›na bakmay›n. Henüz çabalar› ve güçleri yetersiz olmakla
birlikte, sivil toplum örgütleriyle, "Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika Karanl›k" gibi yurttaﬂ giriﬂimleri ile ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n 17. yay›n›
ile irili ufakl› nicesiyle, Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmenin oluﬂumu içindeyiz.
Tabii bunun hemen sonuca ulaﬂaca¤›n› söylemek güç. Susurluk kazas› diye an›lan
olaydan sonra beklenen sonuç al›nmasa bile, ileriye bir yol katedildi¤i, toplumda bir
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ihtiyac›n oluﬂmas›na katk›da bulundu¤u da bir gerçek. Gazeteci Metin Göktepe'nin
öldürülüﬂü olay›nda sivil toplumun etkinli¤i bak›m›nda da bir dönüﬂüm yaﬂand›.
1500 faili meçhul cinayetin bulundu¤u raflara havale edilmek üzere olan Metin
Göktepe cinayetinin, bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin
›srarl› ve takipçilik etkisi ve kamuoyunun deste¤iyle yarg›ya gitmesi sa¤land›. Biz
zaten yarg›ya gitsin diye ›srar ediyorduk. Ama bunun ötesinde siyasal iktidar›n tasarrufu ve ba¤›ms›zl›ktan yoksun yarg›n›n yukarda belirtti¤imiz durumu yüzünden
san›k polisler bir y›l› aﬂk›n süredir mahkeme önüne ç›kar›lmad›. Ve duruﬂma ilden ile
dolaﬂt›r›ld›. ‹lk duruﬂma Ayd›n'da, ikincisi Afyon'da oldu. Üçüncüsü yine 11 Nisan'da
Afyon'da olacak. Ve bu defa Adalet Bakan›'n›n yine dayatmas›yla spor salonunda
de¤il, ufac›k a¤›r ceza salonunda yap›lacak duruﬂma. Pek çok ﬂeyin bir tanesi, toplumu çok önemsiyorum. Gerçek anlamda sivil toplumu oluﬂturmam›z laz›m, toplumsal muhalefet için diye düﬂünüyorum. Pek çok ﬂeyi sivil toplumun bask›s› ile yapmaktan, baﬂarmaktan baﬂka çözüm yolu görülmüyor. Parça parça de¤iﬂtirilen bir
anayasa de¤il, yeni baﬂtan yepyeni bir anayasa gerekiyor. Ama nas›l kendi haline
b›rak›rsan›z bu anti demokratik seçim sistemiyle bu meclisin, Türkiye'nin demokrasi
sorununun çözmesine olanak görülmüyor. Parlamento d›ﬂ› partilerde de çözüm yok.
‹ﬂ büyük ölçüde gerçek anlamdaki sivil toplum örgütlerinin bask›s›na ve toplumsal
muhalefetin ortaya koyaca¤› ihtiyaca kal›yor. Ben sivil toplum örgütlerini çok
önemsiyorum. Sivil toplum somut çözüm önerileriyle öne ç›kmal›d›r. Bu ba¤lamda
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›'n›n bu giriﬂimini, Gemalmaz'›n raporunu ve sonuç bölümünü önemsiyoruz, önemsenmelidir diye düﬂünüyorum.
Bir somut öneri de biz ekleyelim. ‹letiﬂim özgürlü¤ünün s›n›rlay›c› yasa ç›kar›lamayaca¤› hükmü anayasada yeralmal›d›r. Herkesin bilgi edinme hakk› anayasal
güvenceye al›nmal›d›r. Bugüne kadar baﬂlang›çta özellikle baz› siyasetçilerin sapt›rmas›yla bas›n özgürlü¤ü denilen ﬂey gazetecilerin ve bas›n›n bireysel özgürlü¤üymüﬂ gibi öne sürüldü. Oysa biz yak›n zamanlara kadar bunun halk›n gerçekleri ö¤renme bilgi edinme hakk› oldu¤unu söyledik. ﬁimdi son bir tan›mlamayla baz› hukukçulardan kaynaklanan bir tan›mlamayla, iletiﬂim özgürlü¤ünün asl›nda halk›n bilgi
edinme görevi oldu¤unu söylüyoruz. Görev olarak bir hak, hakk›n da ötesinde bir
görev oldu¤unu söylü yoruz. Çünkü toplumun bireyleri t›pk› askerlik görevi gibi, vergi
ödeme görevi gibi bilgi edinme görevini de yerine getirmelidir. Do¤ru bilgi edinmelidir,
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ki zaman› geldi¤inde bu do¤ru bilgiye dayanarak siyasal tercihlerini do¤ru yapabilsin. Demokrasi do¤ru iﬂleyebilsin. Bu bak›mdan iletiﬂim özgürlü¤ü herkesin bilgi
edinme görevidir. Ve bas›n bu görevi yerine getiren bir araçt›r. Bir dipnotuyla bitiriyorum say›n baﬂkan. Yine Say›n Gemalmaz hocam›z raporunun bir yerinde bas›n
özgürlü¤üyle ba¤daﬂmayacak, bas›n özgürlü¤ünü bo¤azlayacak, bas›n özgürlü¤ü
için büyük tehlike olan tekelleﬂmeye karﬂ› sivil toplum örgütlerinin suskunluk içinde
oldu¤unu söylüyor. Tabii mesle¤imizde çeﬂitli kuruluﬂlar var. Gönüllü kuruluﬂlarda
var. Ama ben Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bir temsilcisi olarak bir dipnotu düﬂmek istiyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti baﬂ›ndan beri, taa Asil Nadir'in Türkiye'ye geldi¤i günlerden baﬂlayarak tekelleﬂmenin tehlikesini her platformda vurgulam›ﬂt›r, suskun kalmam›ﬂt›r. Bunu da bir not olarak belirtmek ihtiyac›n› hissediyorum. Ve bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak ilk defa bir ﬁehit Gazeteciler
Günü ilan ettik. 1909'da 6 Nisan'da Galata Köprüsü'nde ﬂehit edilen ilk Türk gazetecisi Hasan Fehmi'nin ölüm gününü bundan böyle her y›l ﬂehit gazeteciler günü
olarak anaca¤›z. Ben izninizle toplant›n›n sonunu beklemeden ayr›lmak zorunda
olaca¤›m için sizlerden özür diliyorum. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Çok teﬂekkürler Say›n Güreli. ﬁimdi programdaki s›raya göre devam edece¤iz.
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyesi ve ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Say›n Yücel Sayman. Buyurun.

Yücel Sayman
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. ﬁimdi konuﬂmalar›n baﬂ›nda hep bir hafif yak›nma oldu, burada kalabal›k olmamas› nedeniyle. Ben o kadar hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›ﬂ de¤ilim. Biliyoruz günümüzde böyle paneller, çok özel bir konuyu kapsam›yorsa e¤er, çok fazla ilgi görmüyor. Ama atmosferde her ﬂey en küçük toplant› bile bir
birikimdir. En az›ndan üç kiﬂinin beﬂ kiﬂinin kararl›¤›n› gösterir. Ama galiba önemli
olan bizim yeni ﬂeyler bulmam›z. E¤er demokrasi diyorsak, demokrasi insanlar›n kap›lar›n›n d›ﬂ›na ad›m att›klar› anda baﬂlar. Yani biz halk›, insanlar› her gün soka¤a
ç›kartabilece¤imiz biçimde etkinlik biçimleri bulmak zorunday›z, e¤er sivil toplum örgütleri diyorsak kendimize. Bunun yollar›n› bulmak zorunday›z. ﬁimdi Türkiye'de demokrasi var m›, hep demokratikleﬂmeden konuﬂuluyor. Anayasada ﬂöyle bir ibare
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var. Çok kolayl›kla anlaﬂ›l›yor. E¤er demokrasi bir devlet biçimiyse, Türk devleti demokratik falan de¤ildir. Ve bu devlet biçimi olan demokrasi yoktur. Onun için ben
sizden biraz farkl› olarak görüyorum. Demokratikleﬂme laf›n› da çok sevmiyorum.
Yani demokrasi yoktur, devlet demokratik de¤ildir, böyle bir yap› yoktur, anayasadan baﬂlayarak... Demokratik bir devlet olmad›¤› için de hukuk devleti hiç de¤ildir.
Zaten hukuk devleti diyebilmeniz için, önce devlet biçiminin demokrasi üzerine
oturmuﬂ olmas› gerekir. Yani en ilkel ﬂeyleri kald›r›n demokrasi yoktur. ﬁimdi biz
mücadele ediyoruz. Ad›na demokratikleﬂme diyelim, baﬂka bir ﬂey diyelim. ﬁimdi
birdenbire kendimizi, yani en az›ndan ben kendimi, ﬂöyle bir cendere içinde üç canavara karﬂ› mücadele etmek durumunda olan bir kiﬂi olarak görüyorum. Ve ço¤unlu¤umuz da galiba öyleyiz. Ve s›k›ﬂm›ﬂ›z arada. Bir ç›k›ﬂ noktas› bir mücadele noktas›
ar›yoruz. Ortada tehlike olarak gördü¤ümüz ‹slami ak›mlar var. Onlar devletin yap›s›n› kendi istedikleri ﬂekle dönüﬂtürmek çal›ﬂ›yorlar. Bunda da çok baﬂar›l›lar. Ve
giderek de t›pk› Marksist partilerin uygulad›¤› yöntemleri uygulayarak büyük kitleleri kazan›yorlar. Ve Türkiye'nin geri kalan k›sm›n›n ç›karlar› umurunda de¤il. Kendi
kitlelerine uygun davranarak onlar›n sempatisini kazanarak ve geniﬂleyerek iktidar›
bütünüyle alabilecekleri bir yöntem izliyorlar. Ama bunu çok baﬂar›l› yap›yorlar ve
bunu çok militanca yap›yorlar ve bizim yapmad›¤›m›z bir ﬂeyi yap›yorlar. Kadrolaﬂmalar›n›n yan› s›ra iktisadi alanda ekonomik alanda büyük bir pazar ele geçiriyorlar. ﬁimdi bu TÜS‹AD raporu boﬂuna ç›km›yor. Pazar›n› kaybetti¤i için, büyük sermaye bunu gördü¤ü için pazar›n› kaybediyor, kapt›r›yor. Onun için böyle bir ilk defa
demokratikleﬂme talebi dile getiriyor. Arkas› gelmese dahi pazar›n› kapt›r›yor. Kime
kapt›r›yor, ‹slamc› ak›mlara kapt›r›yor. Ya kendi sonu olacakt›r, ya da bu pazar gidecektir. ﬁimdi ona karﬂ› böyle bir rapor haz›rlam›ﬂ. ﬁimdi bak›n ama pazar› ele geçiriyorlar, yani kamu kuruluﬂlar›n›n verdi¤i ihaleler olarak, özellikle belediyelerde
bunlar oluyor. Buna hiç kim senin sesi ç›kmad›. Ama o paray› alanlar, burada da
ekonomik Pazarlarda büyük kar yapanlar, kazançlar›n›n büyük bir k›sm›n› da t›rnak
içinde kendi davalar› için harcamaya haz›rlar ve harc›yorlar.
ﬁimdi bizde böyle bir ﬂey yok. Biz iktisadi imkans›zl›klar aras›nda yani bir ﬂey
yapaca¤›m›z zaman paras›zl›ktan dolay› yapam›yoruz. Ama, t›rnak içinde, "laik kesime ‹slamc› kesime karﬂ› mücadele için ayaklanan" bizler yasaklar koymam›z› isteyenler hiç bu konuda en ufak bir çaba göstermiyorlar. Böyle bir dayan›ﬂma yok,
böyle bir ﬂey yok. Onlar Kuran kurslar› kurmuﬂlar, okullar aç›yorlar, oralara büyük
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yat›r›mlar yap›yorlar. Peki mücadele eden kesim nerede, nas›l mücadele edecek?
Devletten bekliyorlar. Geliyor ikinci tehlike, devletten bekliyor. Devlet dedi¤iniz böyle
havada bir kurumlaﬂma gibi, orada insanlar var yürütenler var. ﬁimdi devlet mafyalaﬂm›ﬂ kurumlaﬂm›ﬂ. Hep söyleniyor devletin içine çöreklenmiﬂ çeteler, devlette
yeni bir yap›lanma var ortada. Yani biz Mehmet A¤ar'› cezaland›r›rsak, Sedat Bucak'› cezaland›r›rsak, 25 tane özel timden polisi cezaland›r›rsak, sorunu çözmüﬂ
mü olaca¤›z, rahatlayacak m›y›z?
Ortado¤u sorunu çözülmedi¤i zaman, Kürt sorunu çözülmedi¤i zaman, siz
e¤er oradaki uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n› ortadan kald›rmad›¤›n›z zaman, özelleﬂtirmeden para aktar›lmas› yolunu kapatt›¤›n›z zaman, ayn› adamlar isim de¤iﬂtirecek,
belki baﬂkalar› da olacak. Ama bu çeteler olacakt›r. Bunlar çete falan de¤il, devlet
içinde yap›lanm›ﬂ devlet içinde kadrolaﬂma olarak var. ‹zlenen siyaset bu yap›laﬂmay› ve bu kadrolaﬂmay› getirmiﬂ bulunuyor. Bizim onlardan bunu beklememiz de
abesle iﬂtigaldir ve aymazl›kt›r, açmazl›kt›r. ‹kili iliﬂki orada oluyor. Çeteler diyoruz.
O çeteleri aﬂmak için devletten yard›m bekliyoruz. Yani devletin kendisi böyle kurumlaﬂm›ﬂ. Yani emniyet ne yapacak? Emniyete bak›yorsunuz bütün isimler oradaki isimler. Belki tek tük olmayan isimler var. Onlar da zaten gece yar›s› operasyonu
ile ortadan kald›r›l›yor. Kimsenin de k›l› k›p›rdam›yor. ﬁimdi siyasi ‹slam kadrolaﬂ›yor. Devlet içinde kadrolaﬂ›yor. Bir sürü kurumlarla kadrolaﬂ›yor. Pazarlar› ele geçiriyor ve ayn› zamanda da demokratik görünüyor. ﬁimdi hiçbir siyasi partinin, biz iktidara geldi¤imiz zaman bu kadrolar› da¤›taca¤›z dedi¤ini duymad›m ben. Bu aç›klanm›yor. Ve daha baﬂtan beri bunlar meﬂhur olmadan bu kadrolaﬂmalar›n iktidara
geldi¤i zaman da¤›t›laca¤› sözü verilmiyor. ﬁimdi ne yapaca¤›z iktidara gelse bir
sosyal demokrat parti? ‹ktidara gelse bu kadrolarla neyi nereye kadar yürütecektir? Ne yapacakt›r? ﬁimdi bak›n gizli yönetmelikler var. Milli Güvenlik Kurulu'nun yap›s›n› alacak kararlar› vs. gizli yönetmelikler var. Türk halk› bunu iyi biliyor. Al›nm›ﬂ
gizli kararlar var. Hukuki delili ne olursa olsun. ﬁimdi iddialar var, yap›lan bir sürü
uygulama var. Orada al›nm›ﬂ gizli kararlarla bunu hayata geçiriyorlar. Biz bunu belirleyemiyoruz, ortaya ç›kartam›yoruz.
ﬁimdi Semih arkadaﬂ›m›z›n bahsetti¤i Kriz Dönemi Yönetmeli¤i bu yetkilerini
daha da art›r›yor. ﬁimdi biz ‹stanbul Barosu olarak o kriz dönemi yönetmeli¤ini iptali davas› açt›k. Kazanamayaca¤›m›z baﬂtan belliydi, mümkün de¤ildi böyle bir ﬂeyi kazanabilmek. Ama k›yameti kopartt›lar. Bu bütün ülkede ola¤anüstü halin ilan›-
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d›r, dedik. Ola¤anüstü Hal Yasas›'ndan daha vahimdir bu yönetmelik dedik. Bu Kriz
Dönemi Yönetmeli¤i bütün ülkede ola¤anüstü halin uygulanmas›d›r. ‹ptal davas›
açt›k, kazanacak m›y›z? Hay›r kazanamayaca¤›z, çünkü hiç bir mahkemenin bunu
ortadan kald›rmaya iptal etmeye gücü yetmez, korkar ﬁimdi yarg› ba¤›ms›zl›¤› sadece yarg›çlar›n elinde de¤il. Üç tane örnek veriyorum. O üç örne¤e bakt›¤›m›zda
çok s›radan basit örnekler. Türkiye'de yarg› hukuku, yarg› ba¤›ms›zl›¤›, ne söyler seniz söyleyin bu üç tane örnek yarg›n›n yarg›çlar›n da ba¤›ms›z olmad›¤›n› ortaya ç›kar›r. Sultanbeyli Adliyesi aç›l›ﬂ törenine gittik. Saat 11.00'de olacakt›. Gitti¤imiz
zaman gördü¤ümüz ﬂey ﬂuydu. Yolda yani bir oturacak yer yapm›ﬂlar törene kat›lacak olan misafirler geliyor, oras› bomboﬂ. Yolda savc›lar, hakimler ve Sultanbeyli
halk›, ﬂimdi hangisi savc›dand›r hangisi halktand›r ay›rt etmek mümkün de¤ildir. ‹ki
tane ayd›nl›k yüz görünce büyük bir ihtimalle savc›lar ve yarg›çlar bu bölümdedir diye gittik. Do¤ru tespit etmiﬂiz. ﬁimdi niye ayakta beklediklerini ve sokakta oturmad›klar›n› sordu¤umuz zaman. Bakan gelecek, elini s›kaca¤›z dediler. Bakan saat
12.00'de gelmiﬂ. ﬁimdi bakan böyle bir ﬂeye cüret edebiliyor. Savc›lar bekliyor.
Konuﬂturun hakimleri, savc›lar›, sendikalar›, yok. Sendikalar› konuﬂturmaya hiç
savc›n›n ve hakimin cesareti yok. Orada ço¤u bize telefon ediyorlar, garip bir durum. Burada da baronun yard›mc› olmas› iste niyor.
Bir örnek daha vereyim. AKM'de Adalet Bakan› aç›l›ﬂ konuﬂmas›na gelecekti.
Sayd›m, 40'a yak›n hakim ve savc› vard›, toplant›ya kat›lm›ﬂ olan. Kendilerini ilgilendiren bilimsel toplant›lara kat›lmayan hakim ve savc›lar›n 40 tanesi, bakan gelece¤i için oradayd›. Bakan konuﬂmas›n› yapt› 25 tanesi kalkt› gitti, aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra.
Üçüncü örnek, yarg› ba¤›ms›z de¤ildir diyen bir savc› hakk›nda 159. maddeden
yani adliyenin manevi ﬂahsiyetine hakaretten dava aç›ld›. Ve 12 y›la kadar da hapsi
isteniyor. ﬁu üç uygulama yarg›n›n ortadan kalkm›ﬂ oldu¤unu gösteriyor. Sade ba¤›ms›zl›k de¤il, yarg›çlar ve savc›lar sindirilmiﬂlerdir, bast›r›lm›ﬂlard›r. Hiçbir ﬂey
beklemek mümkün de¤ildir. Ha, yürekli yarg›çlar yok mu, var. Ama biz niye yürekli
yarg›ç bekleyelim ki. Yani sistem yürekli yarg›çlar yarat›yor. Yani kurban olacak
bunlar ve o zaman biz de çok alk›ﬂlayaca¤›z. Sistemin kendisi de¤iﬂtirilebilir. Ortadan kald›r›lmal›d›r, yarg› ba¤›ms›zl›¤› sadece yarg›çlarla ilgili de¤il, savunma ile de
ilgili. Yani aç›n anayasay›, savunma yarg›n›n içinde olmam›ﬂt›r. Savunmadan söz
edilmiyor anayasada. Kanunlara aç›n bak›n hep yarg›n›n d›ﬂ›na at›lm›ﬂ. ‹stedi¤iniz
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kadar yarg›çlara savunma hakk› tan›y›n, ba¤›ms›zl›k tan›y›n. Savunma yarg›da yerini alm›yorsa o yarg›çlar tahakkümüne yol açar. Demokrasiye de¤il, ba¤›ms›z yarg›ya de¤il, yarg›çlar›n tahakküm kuraca¤› bir sisteme yol açar. Art›k öyle bir hale
gelmiﬂ ki, hiç bir alt mahkeme Yarg›tay'›n vermiﬂ oldu¤u karardan farkl› bir karar
vermiyor. Onlar e¤er dava açm›ﬂsa onun sonucunu bekliyor. Bakal›m Yarg›tay ne
diyecek diye o da ayn› ﬂekilde karar vermek üzere. Biz ﬂimdi böyle çok basit örneklerle üç güç taraf›ndan çevrilmiﬂiz.. Bir k›sm›m›z da çok iyi niyetle kendi demokrasi
anlay›ﬂ›m›za göre öyle olmas› gerekir diyoruz, bar›ﬂ içinde birlikte yaﬂayaca¤›z. Demokrasi çerçevesinde birleﬂelim diyoruz. Bizden bir marjinal kesim, onlardan bir
marjinal kesim bir araya geliyoruz. Ama bir konuda eﬂitsizlik konusunda, de mokrasi dedi¤imiz zaman biz onlar›n haklar›n› tan›yaca¤›z, ki tan›mal›y›z, tan›yoruz. Ama
onlar bizim hiç de hakk›m›z› tan›mayacaklar. Kendi kurallar›na göre yaﬂatacaklar
bizi.
ﬁimdi burada garip bir çeliﬂki var. ﬁimdi ‹ran'da vs. bak›yoruz sol kesimlerle
demokratik kesimler ile ‹slamc› kesimler bir cephe kurmuﬂlar. Esas tehlike olarak,
burada siyasi ‹slamc› kesimin katiyen demokratik cepheden hiçbir hak tan›m› yapt›¤› yok. Sadece kendi haklar›n›n var oldu¤unun söylenmesini istiyorlar bizden. Ama
onlar baﬂka bir cephe kurmuﬂlar. Ülkücüler de cephe kurmuﬂlar. Ayn› cephedeler,
kol kola elele geziyorlar. Onlardan demokrasi umudunu beklememek laz›m. Demokrasi aç›s›ndan üç tehlike arz eden kurum ve geliﬂme karﬂ›s›nda biz ortada oturmuﬂ
acaba hangisinden ne yapaca¤›z? Ne yaparsak yapar›z diye s›k›ﬂm›ﬂ›z. Ama gözlerini bize dikmiﬂler. Bizi ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yorlar, demokrasiyi ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yorlar zaten. Ama s›rt›m›z› hiçbir yere dayamam›ﬂ›z. ﬁimdi s›rt›m›z›
hiçbir yere dayamadan verilen bir mücadele zaten baﬂtan kaybedilen bir mücadeledir. S›rt›m›z› bir yere dayamak zorunday›z. Yani e¤er böyle bir tehlikeye karﬂ›, bir
üçlü ak›ma karﬂ› bir mücadele edeceksek. Ve o mücadelede dostlar›m›z›n kimler ola
ca¤›n›, kimlerle ittifak yapaca¤›m›z› düﬂünmezsek böyle s›rt›m›z› dayamak zorunday›z. Karﬂ›m›za al›p ne yapt›¤›m›z› mücadelemizi görmek durumunday›z. Basit kavga
takti¤idir bu. Üç kiﬂi ile kavga ederken kendinizi garantiye almazsan›z arkadan gelir
vururlar. Arkadaki de vurur öndeki de vurur. S›rt›m›z› korumak zorunday›z, s›rt›m›z›
nereye dayayaca¤›z? ‹ﬂte arkadaﬂ›m›z›n söyledi¤i topluma, halka dayamak zorunday›z. S›rt›m›z› halka dayad›¤›m›z zaman ancak bu güç olabilir. Önderlik lafla olmaz.
Ç›kars›n›z siyasi talepleri getirirsiniz. ‹nsanlar› soka¤a ç›kart›rs›n›z. ‹nsanlar› de-
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mokrasi talebiyle soka¤a ç›kart›rs›n›z. Önderli¤inizi gösterirsiniz. Yoksa lafla siz
de¤il biz olal›m önder bizim peﬂimize gelin diyecekse kimse demesin. E¤er biz de demokratik kitle örgütleri olarak, demokrasi mücadelesini, demokrasi iste¤iyle, hukuk
devleti iste¤iyle insanlar›n elinden d›ﬂar› ç›kartabilecek bir etkinlik bulamazsak, geniﬂ bir siyasi mücadele zeminini haz›rlayacak olarak bunu bulamazsak, s›rt›m›z›
halka dayamazsak, daha çok bu konuﬂmalarda kat›l›mlar›n az oldu¤undan yak›nmakla kal›r›z. Belki de buradan ç›kacak konudan en önemlisi, Türkiye'de demokratik
bir devlet yap›s› olmad›¤›n›, bulunmad›¤›n› gösteriyor. Demokrasi mücadelesini verecekler olarak söylüyorum bunu, yoksa kurum olarak söylemiyorum. Belki bu süre
kayb›m›z için "Bir Dakika Karanl›k" eylemi bunun ufak bir ad›m› say›labilir. Halk bunu
geliﬂtirmiﬂtir. Soka¤a ç›kmas›yla, tencereyle vs. o halk›n kendi geliﬂtirdi¤i bir ﬂeydir. Buna benzer etkinlikleri bulmak ve onu hayata geçirmek zorunday›z diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Yücel Sayman'a çok teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi söz s›ras› Say›n Fatih
Altayl›'n›n. Buyurun.

Fatih Altayl›
Hoﬂ geldiniz diyorum herkese, biz de hoﬂ bulduk. Bu arada umdu¤umuz kalabal›k tabii yok. Asl›nda demokrasi konulu herhangi konuda panelde ya da baﬂka bir
yerde konuﬂmak yoktu benim akl›mda. Ta ki ﬂubat ay›n›n baﬂ›na veya ortas›na kadar. Ben Türk halk›n›n demokrasi konusunda herhangi bir talebi oldu¤u inanc›nda
ne yaz›k ki de¤ildim. ﬁu anda bile bu konudaki görüﬂüm çok oturmuﬂ de¤il. Sadece
demokrasiden ne anlad›¤›m›z konusunda bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›na biraz daha kap›ld›k.
Ama Türk halk› hala demokrasi istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum.
Neden 1 ﬁubat'tan sonra böyle bir yere kat›labilirim diye düﬂündüm. Çünkü
yak›lan söndürülen ›ﬂ›klar, çal›nan tencereler tavalar bir nebze de olsa ümit verdi.
Ama bununla ilgili yapt›¤›m›z toplant›lar›n birtanesinde, eyleme kat›lan bir garsona,
peki sen niye kat›l›yorsun eyleme, dedim. Dedi ki benim ilçemde belediye baﬂkan› bizim mahalleden de¤il. Bizim evin önünde kanalizasyon kaz›s› yap›ld›. Belediye baﬂ
kan› bizim oral› olmad›¤› için asl›nda onun alt›ndan kanal geçiyordu, oray› deldi. Ben
böyle h›yar belediye baﬂkan›n› istemiyorum. O yüzden lambalar› yak›p söndürüyo-
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rum. Oysa bu eylem baﬂlarken ortaya konan metin vard›. Demokrasi istiyoruz ülkede, diye. Hem de ﬂark›da oldu¤u gibi acil bir biçimde istiyoruz demokrasiyi. Onun istedi¤i demokrasi baﬂka, sizinki baﬂka, benimki baﬂka. Herkes farkl› bir ﬂey istiyor
demokraside, ortaya bir tarif koymak mümkün de¤il. Bu eylem s›ras›nda yine bizim
s›k s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir baﬂka ﬂey demokrasinin nas›l gelece¤i. Biz lamba yak›p
söndürürken evde, eﬂim de tencere çalarken balkonda, kap› çal›nacak ben kap›y›
açaca¤›m, tamam demokrasi geldi. Hoﬂ geldi sefa geldi. Lambalar› yakal›m. Öyle bir
ﬂey de mümkün de¤ildi.
Biz sürekli ﬂunu vurgulad›k. Bir amaç, somut hedefler koyal›m, demokrasiye
giderken yolda somut hedefler koyal›m dedik. Ve bu eylemin bitmeden sürmesi gerekti¤ini vurgulad›k. Ama eylemin uygulamas›n› takip etmekte kendini hükümlü hisseden komite bunun savsaklanaca¤›n› ve bir an önce bitmesi gerekti¤ini söyledi. Bu
da asl›nda ne denli kendimize güvensiz, ne denli de sonuca ulaﬂmaktan umutsuz
oldu¤umuzu ortaya koyan bir ﬂeydir. Benim bildi¤imiz bir ﬂey var. Demokrasi mücadelesi çok uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde de e¤er mücadelede baﬂar›ya ulaﬂam›yorsa giderek yumuﬂamak de¤il, giderek sertleﬂmek gerekir.
Biz bu eylemleri ›ﬂ›kla baﬂlatt›k, arkas›ndan tencere tava, bir yandan sokak toplant›lar›. Ben Türkiye'nin bilmem kaç vilayetine hiç haddim ve iﬂim olmad›¤› halde
meydanlara gittim. Oralara kad›nlar ve çocuklar geldi. Sonra ‹stanbul'un bir bar›nda akﬂamleyin toplanan bir grup ya biz bunu 9 Mart'ta keselim. Niye keselim belli
de¤il. Ne kazand›k o da belli de¤il. Bir daha baﬂlamak için vatandaﬂa ne diyece¤iz.
o da belli de¤il. Çünkü savsaklanabilir. Bu demokrasi oyunu de¤ildir. ﬁimdi biz Türkiye'de garip bir ﬂeye düﬂüyoruz. Burada da ayn› hataya hepimiz düﬂüyoruz. Yaz›lar›m›zda düﬂüyoruz, konuﬂmalar›m›zda düﬂüyoruz, raporlar›m›zda düﬂüyoruz. Bir
rapor ç›k›yor ortaya rapor son derece hoﬂ. ﬁimdi bir sürü temel unsur da s›ralanm›ﬂ ortaya ç›kan. Bunlar›n tamam› bin y›ll›k bir süreçtir. Bir bin y›ll›k bir süreci bir
raporda ele al›p, burada da konuﬂup, bir gecede lambalar› söndürüp yak›p iﬂi bitirmek istiyoruz. Ad›m ad›m gitmeyen bir demokrasinin demokrasi olma ihtimali yok.
Biz bütün demokratik unsurlar için demokrasi diye sayd›¤›m›z, demokrasiyi oluﬂturan her ﬂey için tek tek mücadele etmeyi göze almam›z laz›m. Bunlar› öncelikle belirlememiz laz›m. Hangisi daha öncelikli gelecek, hangisi daha sonra gelecek diye.
Bunlar› yapmayaca¤›z. Biz bir rapor alaca¤›z, bu rapordaki 250 tane veya 1500
tane de ç›kabilirdi. Bütün bunlar›n hepsini bir araya koyaca¤›z ve bütün bunlar ol-
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sun diye lambalar› söndürece¤iz. Daha ötesinde bir ad›m› da göze almayaca¤›z.
Ben buna ﬂey diyorum, çekirge demokrasisi. Demokrasi kar›nca usulü olur, yavaﬂ
yavaﬂ gidersiniz. Biz çekirge demokrasisi istiyoruz. Hop diye z›playal›m demokrat
olal›m. Demokrasiye, insan haklar›na, hukukun üstünlü¤ü ilkesine ba¤l› bir devlet
yap›s›na kavuﬂal›m istiyoruz. Ama kar›nca gibi yap›lmas› gereken bir iﬂi çekirge gibi
isterken di¤er taraftan da a¤ustos böce¤i gibi tembeliz. Evden d›ﬂar› ad›m atmadan lambay› yak›p söndürerek bu sona ulaﬂamad›¤›m›z için de bir ay içinde moralimizi bozuluyor. Böyle bir demokrasi yok.
Sürekli yüklenilen bir baﬂka konu, Anayasa. Türkiye'nin Anayasa's›, dar geliyor,
geniﬂ geliyor, bol geliyor. Ben Türkiye için bir anayasan›n gerekli oldu¤u kanaatinde
de¤ilim. E¤er Türkiye'yi adam gibi adamlar yönetiyor olsalar, Türkiye'de bir tak›m
baﬂka yasalar adam gibi uygulan›yor olsa, biz demokrasiyi veya anayasa denen kitab› elimize alma ihtiyac› hissetmeyiz. ‹çinde ne yazd›¤›n› unuturuz dahi. Do¤rusu
da odur. Ama biz sürekli elimizde anayasa o maddesi kötü, bu maddesi kötü, ﬂu
maddesi kötü. Peki biz niye seçim yasas›n› konuﬂ muyoruz? Bugün Türkiye'de en
büyük parti yüzde 20 ile iktidar. Anam›z› belliyorlar, bugün yüzde 10'a düﬂmüﬂ orta¤›yla. Türkiye'de yüzde 12, 13 hatta 15'e varan bir oran meclis d›ﬂ›nda. Niye biz
bunlar› konuﬂmuyoruz. O insanlar›n demokrasiden faydalanma hakk› yok mu? Hay›r
onlar kat›lamad›lar, baraj› aﬂamad›lar, biz onu da tart›ﬂam›yoruz. Bu seçim sistemi bize Anayasa'n›n dayatt›¤› bir ﬂey mi? Hay›r de¤il. Biz oturmuﬂuz ya da birileri
oturmuﬂ Meclis'te. O günkü ﬂartlar içinde en fazla ç›kar›na uygun düﬂen hangi seçim sistemiyse onu alm›ﬂlar getirmiﬂler. Halk›n yüzde 15'e yak›n bölümü Meclis d›ﬂ›nda kalm›ﬂ. Ona bir ﬂey demiyoruz, anayasa yap›yoruz iﬂi.
ﬁimdi biz 5 tane komutan yar›n darbe yapacak diye korkuyoruz. Ben cumartesi akﬂam› ‹zmir'de bir paneldeydim. Darbe isteyenler dedim, herkes elini kald›rd›.
Herkesin eli kalkt›, istisnas›z. Konuﬂtuklar›m aras›nda profesörler var, doçentler
var, iﬂ adamlar› var. Zengini var fakiri var. Belki bir kaç kiﬂinin kalkmam›ﬂt›r ama
kalkan ellerden kalkmayanlar› görmedim ben. Bugün ne fark› var, ﬂimdi beﬂ tane
baﬂka diktatör var tepemizde onlara karﬂ› biz ne yapabiliyoruz. Onlar›n sistemi bozarak kendi dilediklerini yapmalar›na, iﬂte geceyar›s› operasyonlar›yla hocam›n söyledi¤i gibi gelip yasalara uygun olmayan bir biçimde bir genel müdür de¤iﬂtirmelerine, yasalar›n engelledi¤i veya Dan›ﬂtay'›n zaman zaman nasihat çekmesine ra¤men
bir tak›m kamplaﬂmalar yapmalar›na, kanun hükmünde kararnameler ç›kartmalar›-
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na. Üç tane akl› evvelin oturup, bakan vaya baﬂbakan veya bakan kocas› emriyle
bunlar› yapmalar›na ses ç›karm›yoruz. Ama askerler geldi miydi, hop siz demokrat
de¤ilsiniz. Bunlar çok mu demokrat? Peki bunlara niye bir ﬂey diyemiyoruz. Tank›n
üstüne ç›kmak büyük bir erdem gibi gösteriliyor. Tansu Çiller bile tavsiye ediyor. Peki biz niye Baﬂbakan'›n RP plakal› makam arabas›n›n üstüne ç›km›yoruz. Onun tanktan ne fark› var. Tank kadar o da hukuku ezmiyor mu bizim karﬂ›m›zda? Yani bunlar›n aras›ndaki tek fark birinin namuslu olmas› öbürünün namuslu olmamas› m›? Peki askeri darbe döneminde bu kadar faili meçhul cinayet oldu mu? Olmad›. Hiç olmazsa iyi kötü bir yarg› ile yarg›lay›p, hiç olmazsa aleni bir biçimde as›yorlar. Veyahut da asm›yorlar içeri at›yorlar, bir ﬂeyler yap›yorlar. Faili meçhul cinayetler, tank
de¤il midir, top de¤il midir? Halk›n üstüne bir tak›m devlet güçlerinin yürütülmesi
de¤il midir? Onu niye konuﬂmuyoruz. Niye onlara karﬂ› askere ald›¤›m›z benzer tavr›
ayn› ﬂekilde almak gibi bir ﬂeyden bahsetmiyoruz.
Ben bugün Türkiye'de ordu mu yoksa bugünkü devlet anlay›ﬂ› içindeki bir sistem mi, onlar›n aras›nda bir fark göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Yok. Böyle
bir fark yok ortada. Birisi yeﬂil k›yafetli güç lerinin namlular›n› bizlere do¤rultuyor.
Ama hiç olmazsa biz namlunun nerede ve nas›l oldu¤unu biliyoruz ve hiç olmazsa
ona göre belki önlem alabiliyoruz. Öbürü kimi zaman mavi kimi zaman yeﬂil k›yafetli
kimi zaman sivil bizim gibi giyinmiﬂ insanlar›n namlusunu bize do¤rultuyor ve onlar›n nerede oldu¤unu göremiyoruz hiçbirimiz. Ve bunlar hukukun içinde hukuksuzlu¤u
uygulayanlar. Öbürleri hiç olmazsa hukuk yoktur diyor. Hiç olmazsa bir mertlik var
orada. Bugünkü durumda bir mertlik de yok. Asker gelse ben bilirim ne yapaca¤›m›.
ﬁimdi ben neye göre davranaca¤›m? Ortada davranmam› gerektiren bir sistem de
yok. Türkiye'nin sorunlar› demokrasi sorunu, ﬂu sorunu bu sorunu, bunlar›n hepsini
s›ralamak ve farkl› boyutlara getirmek mümkün.
Ama ben Türkiye'nin sisteminin t›kanmas›nda siyasilerden çok daha suçlu
gördü¤üm bir kitle var. O kitleyi biraz daha öne ç›karmak gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Bu Türkiye'deki sorunlar›n tamam›n›n temelinde bulunan kesim bana sorarsan›z bürokrasidir. E¤er Türkiye bürokrasiyi ortadan kald›ramazsa, bürokrat kesimin kendisini alamazsa toplum lehine biz demokrasiyle çok tart›ﬂ›r›z, siyasetçi ile çok tart›ﬂ›r›z. Biz bütün bunlar› tart›ﬂmaya devam ederiz. Bugün siyasetteki kirlenmenin
temelinde bürokrasideki kirlilik vard›r. Bürokrasideki bir tak›m al›ﬂkanl›klar›n›, elde
edilmiﬂ bir tak›m haklar›n› ortadan kald›r›lmas›na izin vermeme iste¤i vard›r. Ben
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kendimi düﬂünüyorum. Ben bakan olay›m, seçileyim meclise geleyim. Çok güzel de
projelerim var. fikirlerim var. Bunlar› da ald›m masama koydum. Ça¤›rd›m, acemiyim
de, korkuyorum. Nas›ld› usul üslup bilmem. Ça¤›r›yor iki tane genel müdür. Diyorlar
ki, ya gelin ﬂu iﬂe, ben çok ak›ll› çözümler ürettim. Çözelim. ‹ki tane genel müdür geliyor yan›ma. Biri sa¤›mda biri solumda. Bak›yor ﬂöyle bir, inceliyorlar. Bunlar olursa onlar›n çok k›ymeti harbiyesi kalmayacak memlekette. Bana diyorlar ki beyefendi bunlar usule uygun de¤il. Nesi de¤il, iﬂte bu böyle böyle olmaz. Nas›l olur? Bu
ﬂöyle ﬂöyle olur. ﬁöyle ﬂöyle dedi¤i de onun, faili meçhul bir yöne do¤ru ilerlemesi ve
oradan dönüp gelip bir gün beni bulmas› tekrar. Veya meclisi bulmas›. Ha öyle mi
diyoruz. Israr edece¤im edemiyorum. Vallahi ipe gidersiniz diyor. Hayda, ne yapaca¤›m ben? Peki ne yapaca¤›z bunu? ‹ﬂte onun yöntemi budur. Daha önceki say›n bakan böyle böyle yapard›. Ondan önce de ﬂuradan biri ﬂöyle yapard›. Biz bunu veriyoruz gidiyor.
Türkiye'de iki dönem vard›r. 1983-87 y›llar›nda iyisiyle kötüsüyle Türkiye'de bir
de¤iﬂim süreci yaﬂanm›ﬂt›r. O de¤iﬂim sürecinin yaﬂand›¤› dönemde benim tespit
etti¤im bir ﬂey, bilmiyorum yanl›ﬂ bir tespit olabilir. Kat›lmayanlar olabilir. Özal'›n
baﬂar›l› oldu¤unu düﬂünüyorum. Bugün hakikaten hayat›m›za da yans›yan baz› icraatlar› vard›r, bunlar› inkar etmek de çok mümkün de¤ildir. Tamam› bürokrasiye
ra¤men yap›lm›ﬂt›r, bürokrasi aﬂ›larak yap›lm›ﬂt›r. Bürokratlar bir kenara itilerek
yap›lm›ﬂt›r. Ne zaman ki Özal, ad› prens olsun prenses olsun, bir tak›m bürokratlara kendi veya ailesi vas›tas›yla teslim olmaya, onlarla bir tak›m ç›kar iliﬂkisine girmeye baﬂlam›ﬂt›r. O zamandan sonra Anavatan Partisi'nin de¤iﬂimci hikayeleri de
tam palavra olmuﬂtur, bitmiﬂtir.
Türkiye'nin hakk›ndan gelemedi¤i ﬂeylerden bir tanesi, Siyasi Partiler Yasas›'d›r. Di¤eri seçim yasas›d›r. Fakat bunlar›n hepsinin temelinde yatan, belki de
Türkiye'nin bürokrasiyle sa¤lam bir kavga vermesidir. Benim derdim var bürokrasiyle, benim annemin var, babam›n var hepimizin var. SSK ile olan dertler bir bürokrasi
derdidir. Bürokrasinin köhnemiﬂ olmas› derdidir. Bugün sa¤l›k sisteminde yaﬂanan
dertlerin tamam›nda bürokratlar›n parma¤› vard›r. Bugün vergi adaleti ile ilgili sistemlerin tamam›nda, maliye ile ilgili sistemlerin tamam›nda bürokratlar›n parma¤›
vard›r. Türkiye e¤er bürokratlar›ndan kendini kurtaramazsa hiçbir ﬂeyden kendini
kurtaramaz. Çünkü onlar ola¤an sistemin bir ﬂekilde gitmesi için ellerinden gelen
her ﬂeyi yaparlar, gerekirse Meclis'e giderler. Bugünkü Meclis'in yap›s›na bakarsa-
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n›z, zaten kaç milletvekilinin bürokrat kökenli oldu¤una bakt›¤›n›z zaman da onlar›n
bu sistemi korumak için kendilerini her türlü göreve haz›rlad›klar›n› da görürsünüz.
Bugün bunun fark›na varm›ﬂt›r ki RP, bunun fark›na varm›ﬂt›r. Di¤er partilerin hepsi
de bürokrasi içinde kadrolaﬂ›rlar, bürokrasinin gücü Türkiye'nin gücünün ötesindedir. Türkiye'yi kontrol eden güç bürokrasidir. E¤er Türkiye bunu yapmazsa olmaz.
Zaten bugün yaﬂanan çete sendromunun, bugün yaﬂanan s›k›nt›lar›n temelinde de
bu vard›r. Bu oluﬂumlar›n siyasete giderek uzan›yor olmas›n›n sebebi de bürokrasinin bunlar üzerindeki hakimini kaybetmeme kavgas›d›r. Faili meçhul en alttan en
üstteki, ya da en basit sade vatandaﬂtan Güneydo¤u'ya, oradan da iﬂ merkezlerinin 25. kat›nda oturan adama uzanmas›n›n nedeni de budur. Türkiye'nin yeni aç›l›mlar yapmas›na Türkiye'deki sivil bürokrasi izin vermez. ‹zin vermek istemiyor. Türkiye'nin demokrasi istiyorsa e¤er baﬂta gelen kurtulmas› gereken unsur bürokratlard›r. "Bürokratlara ölüm" diyorum ben.

Burhan ﬁenatalar
Çok teﬂekkürler. Aram›zda bürokratlar varsa, kendilerini savunmak istiyorlarsa, tart›ﬂma bölümünde söz alabilirler. Demokratik bir toplant›n›n gere¤i olarak.
ﬁimdi birinci turun son konuﬂmac›s› olarak söz Say›n Mehmet Metiner'de. Buyurun
say›n Metiner.

Mehmet Metiner
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Öncelikle ben Oda yöneticilerine teﬂekkür
etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir soruna ›ﬂ›k tut tuklar› için teﬂekkür ediyorum. Ve sevgili Semih Gemalmaz'› da içtenlikle kutlamak istiyorum. Raporunun
tamam›n› büyük bir titizlikle okudum. Hani derler ya didik didik edercesine. Belki bir
tak›m kusurlar da bulabilirim diye. Kendimce ufak tefek eksiklikler buldu¤umu söylemeliyim. Ama ben raporu haz›rlayan perspektifi aynen paylaﬂ›yorum. Say›n Gemalmaz'›n demokratik perspektifini aynen paylaﬂt›¤›m› belirtmek istiyorum. Raporun
tamam›na yak›n›n› da içtenlikle paylaﬂt›¤›m› gene vurgulamak istiyorum. Bir iki istisnai yan› hariç. Onlar› yeri geldi¤inde belirtmek istiyorum. Daha çok demokratik
düﬂünebilme al›ﬂkanl›¤›na belki sahip olabiliriz ad›na da bu eksikliklere de göndermede bulunmak istiyorum. Yoksa bu çok de¤erli raporda bir ﬂekilde eksiklikler, ufak
teker kusurlar bularak gölge düﬂürmeyi de do¤rusu kendi içime sindiremiyorum.
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Ama ba¤›ﬂlarlarsa kendi ad›ma bulabildi¤im en az›ndan eksik oldu¤unu düﬂündü¤üm bir iki yönüne de k›smen de¤inmek istiyorum.
Ama ondan önce demokrasiyi konuﬂurken çok dikkatli olmam›z gerekti¤ini
söylemek istiyorum. Türkiye'nin bir demokrasi sorunu var. Siyasalhukuksal düzenimizin b›rak›n›z yeterince demokrat oldu¤unu söylemek, demokrat oldu¤unu söylemek bile kuﬂkulu. Ama acaba sadece siyasalhukuksal düzenimiz mi demokrat de¤il?
Bireyler olarak bizler ne kadar demokrati¤iz? Demokrasiyi telaffuz etti¤imiz ölçüde
acaba içselleﬂtirebilmiﬂ miyiz? Aç›k yüreklilikle bir öz eleﬂtiri yapmam›z gerekti¤ine
de inan›yorum. Say›n Gemalmaz'›n, sivil toplum örgütleri tabirini kullanmasa bile,
sivil toplum örgütlerinin ne kadar sivil oldu¤unu sorgulayan bak›ﬂ›n› burada esas
alarak bir çift söz söylemek istiyorum. Bu da özellikle önsöze iliﬂkin bir çift söz
olacak. Kan›mca raporun genel içeri¤indeki perspektifle, önsözün sonuna do¤ru ortaya konan bir k›s›m düﬂünceler var. Bununla genel perspektif aras›nda bir çeliﬂki
var. Ve önsözü kaleme alan yönetim kurulu da zaman zaman kendisi ile çeliﬂkiye
düﬂmekten kendisini kurtaram›yor gibime geldi.
Ben öncelikle demokrasinin bir zihniyet sorunu olarak alg›lanmas›ndan yanay›m. Demokrasiyi bizler inﬂa edece¤iz. Toplumun çeﬂitli katmanlar›n› oluﬂturan bizler inﬂa edece¤iz. Bu ülkenin Kürtleri, bu ülkenin Alevileri, bu ülkenin ‹slamc›lar›, laikleri, Kemalistleri hepimiz birlikte ancak demokrasiyi inﬂa edebiliriz. Say›n Gemalmaz'›n da raporunda gene çok önemle alt›n› çizerek belirtti¤i gibi, e¤er demokratik
bir anayasa oluﬂturulacaksa, Türkiye'deki çeﬂitli toplumsal kesimlerin birbirlerine
tek yanl› dayatmalarda bulunmamas› çok önemlidir. Ve genellemesi, bir anayasal
metnin sahici anlamda demokratik olsun isteniyorsa, bir anayasa metninin toplumun bütün kesimlerinin istençlerine uygun, taleplerine uygun bir ﬂekilde bir uzlaﬂma
zemininde haz›rlanmas› gerekir. As›l bu perspektifle biz demokrasi ekseninde konuﬂabiliriz. Ben Say›n ﬁenatalar'a da teﬂekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir gerçekli¤imizin alt›n› çizdiler. Bunun gözden kaç›r›lmamas›n› gerekti¤ini söylemek istiyorum. Demokratik olamamak gibi bir sorunumuz var dediler. Çok do¤ru. As›l bizim
demokratik olamamak gibi bir sorunumuz var. Do¤ru oturup do¤ru konuﬂal›m. Bir
tak›m sembollerle birbirimizi d›ﬂlama ihtiyac›n› hala hissediyorsak, kendimizi bir ﬂekilde sorgulamam›z laz›m. Gene Say›n Gemalmaz, "Sorun demokrasinin kurumsallaﬂt›r›lmamas›, somut bir biçimde kurumsallaﬂt›r›lmamas› sorunudur" diye ortaya
koydular ve hemen eklediler, "Toplum kendisine giydirilen elbisenin içine s›¤m›yor"
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dediler. Çok do¤ru. Burada bir tercih yapmam›z gerekiyor.
Topluma biçilen elbise topluma dar geliyorsa, o halde nas›l bir yöntem izlememiz gerekiyor? Demokrasi ad›na, yani her kesim kendi elbisesi içinde yaﬂamas›na
veya kendi zevkine, kendi rengine dokusuna uygun bir elbise içinde yaﬂamas›na olanak sa¤layacak siyasal hukuksal bir düzenlemeden mi yana olaca¤›z, yoksa gene
herkese biz kendimiz bir elbise dikerek, "ya bunun içine gireceksiniz, ya da bunun içine gireceksiniz" mi diyece¤iz? Ben ikincisinin demokrasi ile demokrasinin iﬂlevleriyle
ba¤daﬂmad›¤› kanaatindeyim. Ve üzülerek ﬂunu gördüm. Aç›ﬂ konuﬂmalar›nda da
var, Say›n Baﬂkan'› kutlad›¤›m halde konuﬂma metninin içinde de var. Sar›k mi¤fer
gibi bir tak›m sembollerle Türkiye toplumunun iki arada bir derede kald›¤› söylendi.
Belki ﬂu ﬂekilde ifade edilseydi daha do¤ru oldu¤u kanaatindeyim. Sar›k da mi¤fer
de bu toplumun bir gerçekli¤idir. Önemli olan sar›¤›n da, sar›kla sembolleﬂen ideolojinin de, mi¤ferle sembolleﬂen ideolojinin de, militarizme ve militarizmin esas ald›¤›
bir baﬂka ideolojinin de tek yanl› topluma dayat›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›n söylenmesiydi. Yoksa sar›¤›n ve mi¤ferin d›ﬂland›¤› bir sistemin de yeterince demokratik
olmad›¤›n›n kabul edilmesi gerekti¤ini söylemek istiyorum. Tabii ﬂeriata geçit
vermemek gibi sözler, yani bir birey olarak söylemek bence çok anlaml›. Elbette ki
ﬂeriata inanm›yorsan›z, ona geçit vermemek için mücadele verirsiniz. Ama sonuçta
ötekini zararl› gibi görme anlay›ﬂa yakam›z› kapt›r›rsak, yani bir laik olarak bir ﬂeriatç›y›, bir ﬂeriatç› olarak bir laiki, bir Kemalisti bir Cumhuriyet'çiyi zararl› gibi görmeye baﬂlarsak ötekini yok var ay›p yok etmeye yönelirsek, böyle bir düﬂünme al›ﬂkanl›¤›n› hala sürdürmeyi düﬂünürsek, bence yeterince demokrat olamay›z.
Biz demokrat olmayanlara bakarak ne kadar demokrat oldu¤umuzu kestiremeyiz de¤erli konuklar. Yani bir baﬂkas›n›n yeterince demokrat olmamas› bizim de
yeterince demokrat olmamam›z› gerektirmemeli. Ben sadece toplumun belirli bir
kesimi için söylemiyorum bunu. Türkiye'de zaten siyasal kültürümüz demokrasiden
yoksun ve çeﬂitli katmanlar› oluﬂturan bireyler olarak her birimizin içi hala totaliter siyasal ideolojilerle dolu. Zaman zaman konjonktürel olarak bunlardan yakam›z›
kurtarabiliyoruz. Ama zaman zaman da güncele yenik düﬂüyoruz. Zaman zaman da
güncel tart›ﬂmalar›n etkisiyle demokrasi gerçekli¤inden hayli uzaklaﬂabiliyoruz.
Onun için birey ve toplum korkusu üzerine inﬂa edilmiﬂ bir normlar y›¤›n› olarak Say›n Gemalmaz mevcut anayasay› tan›ml›yor. Çok do¤ru. Kutsal devlet fetiﬂist devlet anlay›ﬂ›, bireyden ve toplumdan korkan bir devlet anlay›ﬂ›, birey ve toplum kor-
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kusu üzerine inﬂa edilen bir normlar y›¤›n› olarak anayasan›n mutlaka de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini sav›na kat›l›yorum. Ayn› zamanda gene Say›n Gemalmaz'›n esas doku
diye gündeme getirdi¤i, "Sistemi kilitleyen esas doku nedir?" sorusuna do¤ru cevap
aramam›z gerekiyor. Gerçi Say›n Gemalmaz daha çok 12 Eylül rejimi üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ, bir hukukçu olarak çok güzel örnekler de seçmiﬂ, çok önemli saptamalarda bulunmuﬂ. Benim de kat›ld›¤›m do¤ru önermeler de de bulunmuﬂ. Ama bence
sistemi kilitleyen esas doku sadece askeri rejimler sonras›nda ortaya ç›kan totaliter ve otoriter zihniyetlerde aranmamal›. Galiba sistemin baﬂlang›c›ndan itibaren
böylesine bir totaliter ve otoriter ideolojik bir doku var, sistemin içine sirayet etmiﬂ. Bunu kendi ad›ma bir tespit olsun diye söylüyorum. Say›n Gemalmaz da zannediyorum bir ﬂekilde buna de¤inmek istemiﬂ. Ama hemen tarihsel ve kültürel nedenlerle o dönemi öyle alg›lamam›z gerekti¤ini söylüyor. Bunun nedenleri ve sonuçlar› üzerinde polemi¤e girmeye Türkiye toplumunun bence ﬂu an ihtiyac› yok. Çok
gereksiz bir tart›ﬂma olur. Ama bir dönem sistemin baﬂlang›c›ndan beri var oldu¤una inand›¤›m bu totaliter anlay›ﬂ› halen sürdürmeyi düﬂünmek, yani laikli¤e ba¤l›l›k ad›na sürdürmeyi düﬂünüyorsak, Cumhuriyet'çilik ad›na sürdürmeyi düﬂünüyorsak, bence yeterince demokrasiyi içselleﬂtirememiﬂiz gibime geliyor. O yüzden ben
Yönetim Kurulu ad›na yaz›lan önsözde, hala devrim yasalar›n›n uygulamas›na bir
göndermede bulunmas›n›, bir demokrasi raporunun baﬂ›nda bulunmamas› gereken
talihsizlik olarak de¤erlendiriyorum.
Devrim yasalar›na karﬂ› oldu¤um, Cumhuriyet'e karﬂ› oldu¤um, laikli¤e karﬂ›
oldu¤um için söylemiyorum bunlar›. Hemen birbirimizi böyle kategorize ederek, birbirimizin do¤ru sözlerine tepki duyma ihtiyac› içine lütfen girmeyelim. Kendi ad›ma
ben, o dönemde uygulamas› belki de gerekli olan bir tak›m devrim yasalar›n›n, sürekli devrim mant›¤›yla her dönemde geçerli olmas›n› savunman›n çok yanl›ﬂ oldu¤una inan›yorum. Yani devlet, e¤itim üzerinde neden tekelcilik kursun? Niçin Tevhidi
Tedrisad'› biz savunal›m? Evet ben de din derslerinin zorunlu olmaktan ç›kart›lmas›ndan yanay›m. Ama bunu söylemek, devlete din üzerinde, e¤itim üzerinde, kültür
üzerinde gene tekelcili¤i sa¤layan devrim yasalar›na bizi geri döndürmeye ça¤›ran
bir anlay›ﬂla karﬂ›m›za ç›kmamal›. Devlet, e¤itim üzerindeki tekeline de son vermeli.
E¤itim de sivil toplumun kendisine b›rak›lmal›. E¤er biz din derslerinin zorunlu olmas›na karﬂ› ç›kt›¤›m›z› belirttikten hemen sonra eklemezsek ﬂunu, "Devlet e¤itim
üzerindeki tekeline de son vermelidir. E¤itim sivil toplumun kendisine b›rak›lmal›d›r"
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demezsek, zaten sivil toplumun politik toplum karﬂ›s›nda yeterince güçsüz oldu¤u
bir ülkede biz zaten politik toplumu gene sivil toplum üzerinde güçlendirmiﬂ oluyoruz. Bizim tercihimiz o zaman, son tahlilde, iﬂte rejim krize giriyor gerekçesiyle, siyasal ‹slamc›lar kadrolaﬂ›yor gerekçesinin arkas›na s›¤›narak, ﬂeriat geliyor gerekçesinin arkas›na s›¤›narak, gene politik toplumdan yana olacakt›r gibime geliyor.
Ben bu anlay›ﬂ›n demokrasi ile ba¤daﬂ›r oldu¤u kanaatinde de¤ilim.
Bir de benim ad›ma üzüntü veren bir ﬂey var. Yani bir mafya ile bir tarikat›n
önsözde ayn› cümleler içinde yer almas›, ayn› kategori içinde de¤erlendirilmesini de
gerçekten demokrasi ad›na yads›mak gerekti¤ini düﬂünüyorum. Deminden beri, Say›n Yücel Sayman da belirttiler, toplumsal muhalefetimizi yürütürken s›rt›m›z› halka vermemiz gerekti¤ini söylediler. Aynen kat›l›yorum. Ama hangi halka s›rt›m›z› verece¤iz? Yani toplumun belirli kesimlerini zaten be¤enmedi¤imizi peﬂinen itiraf
edersek, yani ülkücüleri be¤enmiyoruz, belki ben de pek çok noktada eleﬂtiriyorum,
siyasal ‹slamc›lar› be¤enmiyoruz, tarikatç›lar› be¤enmiyoruz, ötekini be¤enmiyoruz;
peki kim bu halk? Farkl› kim likleri tan›yacak m›y›z tan›mayacak m›y›z? Say›n hocam
onu söylüyor ben tan›maktan yanay›m. Hoﬂumuza giden kimlikleri tan›mak, hoﬂumuza giden kimlik mensuplar›n›n her türlü haklar›n› vermek demokrasi de¤ildir.
Önemli olan hoﬂumuza gitmeyen kimlikleri de oldu¤u gibi kabul etmektir.
Önsözde, gene çok güzel bir biçimde belirtiyor, birbirimizle diyalog kap›lar›n›
aç›k tutarsak, birbirimizi dinleme olgunlu¤una kavuﬂursak ufkumuz daha bir aç›l›r
deniyor. Ben aynen kat›l›yorum. Ama sadece birbirimizi olgun bir biçimde dinlemek
yetmiyor. Birbirimizi oldu¤umuz gibi kabul etmek zorunlulu¤u da demokrasinin bir
gere¤idir. Ben senin ﬂuran› be¤enmiyorum, buran› düzelt de gel diye, e¤er düzeltmesini istedi¤imiz anlay›ﬂ totaliter bir anlay›ﬂsa bunu diyebiliriz. Öbür türlü giyimimize kuﬂam›m›za, e¤itim anlay›ﬂ›m›za, dinsel yaﬂant› tarz›m›za ya da dinsiz yaﬂant› tarz›m›za müdahale ﬂeklinde ortaya ç›kan ﬂeylerin demokrasi ile ba¤daﬂ›r oldu¤u kanaatinde de¤ilim. Bu, kan›mca Türkiye'deki huzursuzlu¤u da daha bir ço¤alt›r. Sosyal bar›ﬂ› da, daha da ﬂey yapar. Onun için ben Say›n Gemalmaz'›n gene alt›n› çizdi¤i tek yanl› dayatmalardan vazgeçmemiz gerekti¤ine inan›yorum. Do¤ru
yöntemin de ço¤ulcu yöntem oldu¤una inan›yorum. Gene say›n Gemalmaz ﬂöyle diyor. O halde diyor, sistemin iﬂleyiﬂinde, yönlendirilmesinde ve siyasa üretilmesinde
gerçek istikrar› sa¤layacak olan yöntem, ço¤ulculu¤un kurumsallaﬂt›r›lmas›, siyasal üretim kanallar›n›n toplumun tüm kesimlerine bir kesimine de¤il, islamc› kesimi-

>>> 1990-2006 PANELLER

1149

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1150

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

ne, laik kesimine de¤il, toplumun tüm kesimine onlar›n bu sürecin iﬂledi¤ine inanmalar›n› sa¤layacak somutlukta aç›lm›ﬂ olmas›ndan geçmektedir. Bu perspektifi kurmam›z gerekti¤ini hat›rlatmak istiyorum. Gerçekten rapor çok kapsaml› bir rapor
de¤il. En az›ndan toplumun her alan›ndan iliﬂki demokratikleﬂme perspektifleri içermiyor. E¤itim, ö¤retim, kültür siyasete iliﬂkin yönleri var. Ama gerçi çok k›sa geçmiﬂ, daha çok hukuksal çerçevede ele al›nm›ﬂ bir rapor. Ben raporun zaten konuﬂmam›n baﬂ›nda belirttim, hemen hemen tamam›na yak›n›na kat›l›yorum. Hukuksal
düzenin yeniden yap›land›r›lmas› bir sorumluluktur, ça¤d›ﬂ› bu ülkenin rejiminin tasfiye edilmesi bir zorunluluktur. Kutsal devlet anlay›ﬂ›ndan vazgeçilmesi, özgürlüklerimize müdahale eden bask›c› yasalar›n de¤iﬂtirilmesi bir zorunluluktur.
Gene say›n hocam›n bence de¤indi¤i çok önemli konular vard›r. Sistem içerisinde, anayasal düzen içerisinde ikicikler oluﬂmuﬂtur müesseseler aras›nda. Düalizm söz konusudur, yarg›da düalizm söz konusudur. Ola¤an rejim, ola¤anüstü rejim düalizmi söz konusudur. Sivil otorite askeri otorite düalizmi söz konusudur.
Özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nun Türkiye'deki siyasal rejime vesayet etmesinin çok
büyük bir demokrasi ay›b› oldu¤unu say›n hocam da zaten vurguluyorlar. Bunlar›n
mutlaka ortadan kald›r›lmas›, say›n hocam›n da belirtti¤i gibi bir zorunluluktur. Askeri otoritenin sivil otorite karﬂ›s›nda güçlen dirilmesi çok büyük bir ay›pt›r demokrasi ad›na. Bunun kaç›n›lmaz sonuçlar› gerçekten son Susurluk olay›nda da ortaya
ç›km›ﬂt›r, üzücüdür. Devlet politikas› iﬂte milli güvenlik, devlet s›rr› gibi bir tak›m
ﬂeylerle baz› gerçeklerin üstünlü¤ü örtbas edilebilmektedir, faili meçhul cinayetler
örtbas edilebilmektedir. Onun için sivil otoritenin hoﬂumuza gitse de gitmese de
askeri otoritenin üstünde bir imtiyaza sahip olmas› gerekti¤ini savunmak demokrasinin bir gere¤idir. Bu bütün bu konularda say›n hocam›n görüﬂlerine aynen kat›l›yorum. Merkeziyetçi bürokratik sistemin hantall›¤›n› görmemiz laz›m. Yerel yönetimleri güçlendirmemiz laz›m.
Siyasal erklerimiz, halka güvenmedi¤i için say›n hocam›n da belirtti¤i gibi her
zaman atanm›ﬂlar› seçilmiﬂlerin üstüne ç›karan bir yönetimden yanad›rlar. Özerklik
karﬂ›t› bir anayasam›z var. Bunu belirtiyorlar. Yarg› ba¤›ms›zl›¤› mutlaka sa¤lanmal›d›r. Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›na hangi anlay›ﬂ hangi ideoloji, hangi siyasal parti gölge düﬂürüyor olursa olsun bunu hep birlikte karﬂ› ç›kmak gerekiyor. Kelimenin tam
anlam›yla yeni demokratik bir anayasa. Ama say›n hocam›n da belirtti¤i gibi gene
herkesin anayasas›, herkesin benim diyebilece¤i bir anayasa oluﬂturmak laz›m.

1150

1990-2006 PANELLER <<<

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1151

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

Onun için herkesin eﬂit temel haklara sahip oldu¤u gerçekli¤inden hareketle haz›rlanacak demokratik bir anayasa. Demokratik bir anayasa biçimlendirilmesi sürecinde diyor Say›n Gemalmaz, toplumun farkl› kesimlerinin beklenti ve istemlerini, özgürce, korkusuzca dile getirmelerinin kanallar› bütünüyle aç›k b›rak›lmal›d›r. Ve ortak r›zan›n, uzlaﬂman›n konusu olan temel ilkelerin metne somut biçimde yans›t›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bunlar çok önemli perspektiflerdir. E¤er biz toplumun belirli bir
kesimini, sistemin herhangi bir yerinden d›ﬂlama e¤ilimini taﬂ›rsak, say›n hocam›n
raporunda da belirtti¤i ortak r›za anlay›ﬂ›na, uzlaﬂma anlay›ﬂ›na ayk›r› davranm›ﬂ
oluruz diye düﬂünüyorum. Gene bu yeni anayasada içerilmesi gereken zorunlu ö¤eler konusunda say›n hocam›n söylediklerine kat›l›yorum. Ama dedi¤im gibi, zorunlu
din e¤itimi kald›r›lmal›d›r diyor, aynen kat›l›yorum. Fakat kendisine ﬂey yap›yorum.
Devlet eliyle ço¤unlu¤u ortadan kald›ran tek tip e¤itimden yana m›y›z de¤il miyiz?
Yani ço¤ulculu¤u hangi anlamda anl›yoruz? Tamam, zorunlu din dersleri devlet eliyle verilmesin, yani iﬂlem teﬂkilat› kald›r›ls›n. Ama din ve din hizmetleri nas›l yürüyecektir? Ve toplumun, sivil toplumun kendisinin bu hizmetleri yürütmesinden, kendi
okullar›n› açmas›ndan yana m›y›z? Yoksa burada tek tip bir e¤itimden mi yanay›z?
Tevhidi Tedrisat anlay›ﬂ›n›n bu anlamda bat›l› ça¤daﬂ demokratik bir anlay›ﬂ›nda
oldu¤u kanaatinde de de¤ilim. Devlet, din ve din e¤itimi üzerindeki ﬂeyini kald›rs›n,
ama e¤itim de büyük oranda sivil toplumun kendisine b›rak›ls›n diyorum.
Gene kat›l›mda bir baﬂka birinci bölümün sonuç cümleleri çok önemli. Bunun
alt›n› özellikle çizmiﬂim. Hukuk devleti kurumsallaﬂt›r›lmad›kça krizlerin aﬂ›lamayaca¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Toplumsal sorunlar› 'bask› ve y›ld›r' ile çözme anlay›ﬂ›, bunca
pratikten sonra iflas etmiﬂtir. Baz› ﬂeyleri çok rahat kullan›yoruz, ama içini açt›¤›m›z zaman kendimiz bile bazen zora düﬂüyoruz, ba¤›ﬂlay›n›z. Bölünme, iç ve d›ﬂ
düﬂman paranoyas› ile devam eden bu saplant›lardan kurtulmam›z gerekti¤ini söylüyoruz. Say›n hocam, peki iç düﬂman kim? Yani siyasal ‹slamc›lara göre laikler iç
düﬂmansa, laiklere göre siyasal ‹slamcalar iç düﬂmansa, bu bir paranoya de¤il de
nedir? Bu paranoyay› nas›l aﬂaca¤›z? Birbirimize bakarak aﬂamayaca¤›m›za göre,
kötü örneklere bakarak da aﬂamayaca¤›m›za göre, anti demokratik yaklaﬂ›mlar›
esasa alarak t›pk›s›n›n ayn›s›n› kendimiz de benimseyerek aﬂamayaca¤›m›za göre
bu paranoyay›, bu fobiyi nas›l aﬂaca¤›z? Bunun bir tek yolu vard›r. Her ﬂeye ra¤men
ve her halükarda demokrat olmay› becermek. Ancak böyle bir anlay›ﬂla, demokratik
bir zihniyete hep birlikte ulaﬂabiliriz. Elbette konuﬂarak tabii anlaﬂaca¤›z.
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Di¤er bölümler konusunda da ald›¤›m ayr›nt›l› notlar var ama sürem bitiyor.
ﬁimdi o zaman hemen bir iki soru iﬂaretim olacak, onlar› aktaray›m yakalam›ﬂken.
Demokratikleﬂmenin adresini yeniden düﬂünmek diyor. Çok do¤ru, yeniden düﬂünmek zorunday›z. Ve o bölümde de söylediklerini çok önemsiyorum. Fakat Refah Partisi'nin program›n› ben de eleﬂtiriyorum. Ama 85 program›n› esas alm›ﬂ. Yani Refah Partisi, insan haklar›, demokratikleﬂme konusunda henüz net bir programa sahip de¤il. Ben de organik olarak içinde olan bir insan olarak biliyorum. Ve bundan da
rahats›zl›k duyuyorum. Bu netlikte, bu aç›kl›kta sizin söz etti¤iniz anlamda bir
pragramati¤i yok. Ama 85 program›n› esasa alarak bugünkü Refah Partisi'ni de¤erlendirmek say›n hocam, bence eksik ve yan›lt›c› bir de¤erlendirme olur. Siz orada
ﬂöyle birﬂey söylüyorsunuz. Bunlar ölüm cezas›na karﬂ› ç›kamazlar zaten dinsel
ideolojileri gere¤i.
‹kincisi, iﬂte bugün, Fethullah Erbaﬂ vermiﬂ oldu¤u bir önergede ölüm cezalar›n›n idamlar›n›n kald›r›lmas›n› öneriyor. Böyle bir Refah Partisi’de var. Yani zaman
zaman de¤iﬂebilen, konjonktüre ayak uydurabilen bir Refah Partisi var. Bence Refah Partisi, belki de kendisine yönelik bu toplumsal muhalefet karﬂ›s›nda dilerim
daha çok demokrat olur, sahici anlamda demokrat olur. Ve gene dilerim ki bu toplumsal muhalefet, dalgalanma, hem Refah Partisi'ni, hem de Refah Partisi'ne tav›r
koyan di¤er toplum kesimlerini karﬂ›l›kl› olarak demokrat olmaya iter, böyle bir sürecin oluﬂmas›na katk›s› bulunur. Onun için ben dinsel ideolojik gere¤i tabirinin de¤iﬂtirilmesinden yanay›m. Sizde bir hukukçusunuz say›n hocam. Kutsal kitab› yeniden okursan›z, orada ölümle ilgili, öldürme ile ilgili hiçbir ﬂey olmad›¤›n› görürsünüz.
Bir de ﬂeyi merak ediyorum. Baz› yerlerde say›n hocam, güncele kaçan bir üslup kullan›yorsunuz. Mesela katili ﬂerefli ilan eden veya insan haklar›n› sorgulayan
Avrupa Parlamentosu üyesi bayan milletvekillerine ya da Ankara'da laiklik, insan
haklar› ve demokrasi için yürüyen binlerce kad›na fahiﬂe diyen siyasetçiyi. Yani böyle güncel üsluplar› da zaman zaman kullan›yorsunuz. Bir de e¤er Türkiye'de sivil
toplum sivil olabilseydi diyorsunuz. Ondan sonra bir ya¤mur için duaya ç›kan bir
belediye baﬂkan› örne¤i veriyorsunuz. Bir belediye baﬂkan› ya¤mur içinde duaya ç›kar, baﬂka bir ﬂey için de duaya ç›kar. Yani duaya ç›kmas›, onun kamusal görevini
engellemez. Galiba burada eksik kalan bir ﬂey var, say›n hocama hemen hat›rlatarak bitirmek istiyorum. Biz Türkiye'de kamusal alan› demokratikleﬂmede baﬂar›l›
olam›yoruz. Sorun kamusal alan› demokratikleﬂtirecek miyiz, demokratikleﬂtire me-
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yecek miyiz? Laiklerimiz tek baﬂ›na kamusal alan› belirlemeye kalk›ﬂ›yorlar. Bu hakk›n kendilerine ait olmas› gerekti¤ini savunuyorlar. ‹slamc›lar›m›z da iktidara geldiklerinde kamusal alan› tek baﬂ›na belirleme hakk›n›n kendilerinde oldu¤unu galiba düﬂünüyorlar. Sorun burada kamusal alan› herkese mi açaca¤›z, demokratikleﬂtirecek miyiz? Ben demokratikleﬂtirilmesinden yanay›m. O zaman ya¤mur için duaya
ç›kan bir belediye baﬂkan›n› hiç de tenkit konusu da etmeyiz. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkürler Say›n Metiner. ﬁimdi konuﬂmac›lar›m›z ciddi bir mola ihtiyac› içindeler. Ve ﬂu anda 10 dakikay› geçmeyecek bir mola veriyoruz. 10 dakika sonra kald›¤›m›z yerden devam edece¤iz.

Prof. Dr. Burhan ﬁenatalar (Oturum Baﬂkan›)
ﬁimdi mutabakat noktalar›n›n hepsini özetlemeyi düﬂünmüyorum da fakat
hiç olmazsa birkaç tanesinin alt›n› çizmek istiyorum. Bir tanesi Türk siyasal yaﬂam›nda ola¤anüstü rejimleri ve ola¤anüstü rejim kurumlar›n›n çok büyük, hatta aﬂ›r›
bir a¤›rl›¤› oldu¤u, gerek tarihsel olarak gerek co¤rafi olarak ve bunun çok ciddi bir
sorun yaratt›¤› konusunda bir mutabakat var. Demokratik bir anayasa gereklili¤i,
demokratik bir seçim sistemi gereklili¤i, Siyasal Partiler Yasas›'n›n demokratikleﬂtirilmeleri gerekti¤i noktalar›nda bir mutabakat var. Demokratik seçim sistemi
üzerinde her ne kadar geniﬂ tart›ﬂ›lmad›ysa da en az›ndan barajlar›n yüksekli¤i konusunda bir mutabakat oldu¤unu da sat›r aralar›nda sezdi¤imizi söyleyebiliriz.
Yarg› ba¤›ms›zl›¤›, yarg›ç güvencesi gibi konularda çok önemli sorular›n›z oldu. Devletin saydamlaﬂt›r›lmas› konusunda ve e¤itim sisteminin demokratikleﬂmesiyle iliﬂkisinde sorular›m›z oldu ve mutabakatlar›m›z var. ﬁimdi benim kendi pay›ma sormak istedi¤im birinci soru ﬂu. Bu anti demok ratik rejimin sahibi koruyucusu destekleyicisi kim? Bunun bir anlamda bir yan›t›n› say›n Altayl› verdi. Faturay› bürokrasiye ç›kartt›. Onun d›ﬂ›nda baz› sorunlar›n da oldu¤unu kendisi düﬂünüyordur.
San›yorum di¤er konuﬂmac›lar da düﬂünüyordur. Bu anti demokratik kurumlar›n ve
rejimin destekleyicisi toplumsal desteklerin nerelerinde? Bu soru üzerinde durmak
zorunday›z. Yani kötü kalpli birileri veya küçük küçük çeteler veya devletin yap›s›
sanki sosyolojik temelleri yokmuﬂ gibi, bir anti demokratik rejimi bir topluma empoze edemez diye düﬂünüyorum. Yani bir anlamda projektörümüzü biraz da toplum
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üzerine çevirsek iyi olur. Örne¤in yine Say›n Altayl›'n›n söyledi¤i ‹zmir'deki toplant›y›
kimlerin düzenledi¤ini de merak ediyorum. Çünkü ‹zmir'de de¤iﬂik kuruluﬂlar›n düzenledi¤i ve de¤iﬂik kiﬂilerin kat›ld›¤› toplant›lardan farkl› yan›tlar da al›nmas› ﬂüphesiz mümkündür. Dolay›s›yla bambaﬂka bir toplant›da, darbeye karﬂ› olanlar elini
kald›rs›n dedi¤iniz zaman, belki yüzde 90'›n›n el kald›rabilece¤i toplant›lar da ﬂüphesiz vard›r.
ﬁimdi toplumumuzun hangi kesimleri demokratikleﬂmeye daha aç›k ve yatk›n,
hangi kesimleri otoriter rejime daha aç›k ve yatk›n? Ve ayn› zamanda sadece hangi
kesimleri de¤il? Tabii bürokraside, bas›nda, ekonomide demokratikleﬂmeye aç›k olan
kesimler var m›d›r yok mudur? Bunlar›n üzerinde iyi bir aç›l›m›n yap›lmas›nda yarar
görüyorum. Burada da tabii ayn› zamanda da Say›n Yücel Sayman'› da bir noktay›
açmaya davet ediyorum. S›rt›m›z› halka dayamak veya halk› arkam›za almak sözleri beni de aç›kças› fazla tatmin etmiyor. Halk›n hangi kesimini arkan›za almay› düﬂünüyorsunuz, bunu biraz açman›z gerekli. Çünkü de¤iﬂik yerlerde son derece anti
demokratik tav›rlar› ortaya koyanlar da, aç›kça ifade etmek gerekir, halk›n bir kesimi. Yani Mehmet A¤ar'a "Türkiye seninle gurur duyuyor" diye ba¤›ranlar da halk›n
bir kesimi. Böyle bir realite de oldu¤una göre nas›l bir demokratik muhalefet geliﬂtirilebilir, güçlendirilebilir? Bunun üzerinde durmam›z herhalde yararl› olacakt›r.
Yine burada Say›n Metiner'e yöneltebilece¤imiz bir soru var. Kendisinin konuﬂmalar›nda sivil toplumun biraz fazla idealize edildi¤i izlenimini ald›m. Bu, belki
çok farkl› noktalarda bulunmalar›na ra¤men Say›n Sayman'la Say›n Metiner'in mutab›k olduklar› bir nokta gibi dahi yorumlanabilir. Çünkü ikisi de, biri halk diyerek, biri
de sivil toplum diyerek bütün yetkileri güçleri esas olarak halka verebilsek sanki
problem kalmayacakm›ﬂ gibi bir ifade, izlenim en az›ndan yaratabildiler. Belki ben
böyle bir izlenim edindim. Halbuki politik toplum ve sivil toplum, iki deyimle bütün
kötülükler politik toplumdan, bütün iyilikler de sivil toplumdan kaynaklan›r diye bir
ﬂey, ne Türkiye realitesine uyar, ne de baﬂka ülkelerin realitesine uyar.
ﬁimdi demokrasiyi tabii ki oluﬂturaca¤›z ﬂüphesiz. Ama demokrasinin de dünya genelinde 7 tane veya 17 tane de¤iﬂik özü yok. Yani demokrasilerin ﬂeriatç› demokrasi olmas› ihtimali yok. ﬁimdi dolay›s›yla o sorunun içinden nas›l ç›kaca¤›z?
Yani dünya geneline bakt›¤›n›z zaman, din esas›na dayal› bir demokrasi henüz gözükmüyor. Dolay›s›yla orada mutabakat noktas› nedir? Bunun d›ﬂ›nda Alevilerin ve
Sünnilerin mutabakat› daha kolay ﬂüphesiz. Bir süre sonra Kürt yurttaﬂlar›n ço
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¤unlu¤uyla, Türk yurttaﬂlar›n ço¤unlu¤u, Kürt kökenli yurttaﬂlarla, Türk kökenli
yurttaﬂlar›n ço¤unlu¤unun bir noktada buluﬂmalar› da mümkün. Çünkü orada da
bir mutabakat zemini biraz daha kolay canland›r›labiliyor. Ama onun ötesinde bu
soruyu biraz daha geliﬂtirebiliriz. Mesela e¤itimin sivil topluma b›rak›lmas› ile kastedilen ﬂey nereye kadar gidebilir? Burada da bir mutabakat bulunabilir ﬂüphesiz.
Bugün de özel okullar kurulabiliyor, Kuran kurslar›n› kurmak mümkün. Ama sivil topluma b›rakal›m dedi¤iniz zaman, iﬂte tüm liseleri, tüm üniversiteleri, sivil topluma
b›rakmak hiçbir ülkede düﬂünülen bir ﬂey de¤il.
Bütün ülkelerde devlet taraf›ndan, politik toplum taraf›ndan denetleniyor e¤itim faaliyeti. Öyle olmamas› da düﬂünülemez zaten, eﬂyan›n do¤as›na ayk›r› olur.
Yani burada san›yorum dünya genelinde ﬂeriat ad› alt›nda yap›lan uygulamalardan
duyulan gerilimler s›k›nt›lar tedirginlikler, korkular çok da haks›z de¤ildir. En son
mesela Afganistan'la ilgili, Türkiye'de ﬂeriatç›lar bunu yapmak istiyor demiyorum,
ama haliyle insanlar›n psikolojik korkular› böyle ortaya ç›k›yor. En son Afganistan'la
ilgili ortaya ç›kan ﬂey, beyaz çorap yasaklanm›ﬂ. ﬁimdi bu tür ﬂeyler, ﬂeriat ad›na
de¤iﬂik ﬂeyler uyguland›¤›na göre Türkiye'de de nas›l bir uzlaﬂma zemini olabilece¤i
sorusu çok hakl› bir sorudur. Ve mutabakatlar›n olamayaca¤› baz› noktalar›n mevcut olaca¤›n› da kabul etmek zorunday›z. Yani her noktada herkes mutab›k olamaz. ﬁüphesiz kutsal devlet anlay›ﬂ› ile kutsal yasa anlay›ﬂ› konusunda çok eleﬂtirel yaklaﬂmam›z laz›m. Ama ben kendi pay›ma ﬂunu düﬂünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'nda, "Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik sosyal hukuk devletidir"
diyor. ﬁimdi bu maddeler benim için çok önemli. Bu maddeler benim için kutsald›r
demem. Ama bu maddelerin de¤iﬂmemesi için, bu maddenin ve esprinin de¤iﬂmemesi için çok ciddi çaba göstermeyi de düﬂünürüm. Bunlar›n kald›r›lmas›, örne¤in
laik devlet, sosyal devlet, hukuk devletinin, bunlar›n kald›r›lmas› karﬂ›s›nda da ortak nokta olmad›¤›n› zannediyorum. ﬁimdi ço¤ulculu¤un kurumsallaﬂmas›yla ne anlad›¤›m›z› bilmemiz laz›m. Orada belki Say›n Gemalmaz açabilir.
Türkiye'de ço¤ulculu¤un kurumsallaﬂmas› ile ilgili bir de çoklu hukuk sistemi
görüﬂü var. Bunun ça¤daﬂ hukuk sistemleriyle ba¤daﬂmad›¤› kan›s›nday›m. Dolay›s›yla ço¤ulculu¤un kurumsallaﬂmas› öyle birﬂeyi de içeriyor mu, onu belki ayd›nlatmam›zda yarar var. Yani ﬂunu anlamak istiyorum. ﬁimdi Türkiye'nin politik sürecinin ana aktörleri sivil toplum örgütleri, özellikle son günlerde maalesef sivil toplum
örgütleri. Kendi kendilerine çok iﬂ yapmakla birlikte politik sürecin gidiﬂat›n› çok da
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ciddi belirleyemiyorlar. Türkiye'de Say›n Sayman'a yine bir soru yöneltmek istiyoruz.
Soka¤a ç›kmakla maalesef baz› haklar al›nam›yor. Geçen sene iﬂçi s›n›f› maalesef
çok fazla soka¤a döküldü. Ama sonuçta ald›¤› bir yüzde 20'lik zam, birde 16'l›k
zam. Enflasyon karﬂ›s›nda ciddi bir kayb› önleyemedi. Türkiye'nin en örgütlü kesimi
de iﬂçi s›n›f›d›r. Dolay›s›yla ﬂimdi bizim önümüzde çok uzun süre var. Gerçekten burada Altayl›'n›n hayvanlarla ilgili benzetmesini ben çok zevkle izledim. Önümüzde
çok sab›r isteyen, bilinç isteyen, geniﬂ bir vizyon isteyen bir mücadele süreci var.
Dolay›s›yla soka¤a dökülme ifadesi tabii bir mücadeleyi ifade ediyor ama o mücadelenin sadece bir yöntemi. Soka¤a dökülerek iﬂçi sendikalar› konfederasyonlar bile
bir ﬂey elde edemediyse, tam da hedefimizi saptamadan, tam da neye dayand›¤›m›z› saptamadan ne için mücadele etti¤imiz bilmeden, bugün Türkiye'de 7 gün soka¤a dökülüp 8. gün hakl› olarak evine dönecektir. Dolay›s›yla orada sivil toplum
örgütleri veya toplumsal muhalefet nas›l daha güçlü bir hareket yaratabilir, bunun
üzerine say›n konuﬂmac›lar›n baz› önerileri varsa bunlar› da duymam›z yararl› olacakt›r kanaatindeyim.
ﬁimdi bunlar› söyledikten sonra topu sizlere devretmek istiyorum. Ve ﬂöyle
bir yöntem izleyelim. ﬁu ana kadar ismini vermiﬂ olan bir kiﬂi var. Onun d›ﬂ›nda söz
almak isteyen varsa onun ismini yazay›m. Ve s›rayla o arkadaﬂlar›m›za söz verece¤im. Birinci isim Hüseyin Ergün'dür. Ondan sonra isimlerini alay›m. Kemal Çolak,
Oktay Güla¤a, Oktay Yeﬂilyurt, Mustafa Arslan, Serpil Zorbozan, baﬂka var m›?.
ﬁimdi Hüseyin beyle birlikte 6 kiﬂi var. Mümkün mertebe üç dört dakikay› geçmezsek. Arkadaﬂlar›m›za da biraz daha geniﬂ bir süre tan›mak laz›m. Bunlar›n d›ﬂ›nda
ﬂu anda zaten 5'i aﬂaca¤›m›z kesinleﬂti de ama hiç olmazsa aﬂ›r› bir ﬂekilde aﬂmayal›m. Aﬂamay›z da zaten. Salonu boﬂaltaca¤›z. Bir de cevaplar›n sonunda bir
k›sa bir anket düzenlemiﬂ arkadaﬂlar, ona zaman ay›rmak istiyoruz. Dolay›s›yla 3
dakikay› aﬂmas›nlar soru soracaklar arkadaﬂlar›m›z. Say›n Hüseyin Ergün buyrun.

Hüseyin Ergün
Say›n Baﬂkan de¤erli arkadaﬂlar; bir defa, çok ﬂey ö¤rendi¤im tüm panelistlere çok teﬂekkür ediyorum. Hemen hemen hepsine kat›l›yorum. Kat›lmad›¤›m iki
nokta var. 12 Eylül'deki bizim 5 general de bugünkü parti baﬂkanlar› çok demokratik
bir konumdalar. Karﬂ›laﬂt›rmam do¤ru de¤il, eninde sonunda bu parti baﬂkanlar›
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sivil bir süreçten geliyorlar. Ama ben herhalde kendilerine bugünkü Meclis'e atanm›ﬂ bir meclis dedim, öyle de kabul ediyorum, fakat ayn› ﬂey de¤ildir. Bir baﬂka ﬂey
bütün t›kan›kl›klar›n sebebi bürokrasi de¤ildir. Bürokrasi elbette dünyan›n her yerinde tutucu bir rol oynar. Ama sorumluluk siyasal iktidardad›r. Dolay›s›yla bütün
her ﬂeye kat›l›yorum demekle birlikte bu ﬂeye kat›lm›yorum. Türkiye'nin bugün bir
demokrasi sorunu yoktur. Çok ciddi söylüyorum. Ne kadar var ise o kadar yoktur.
Türkiye 200 y›ld›r rejim tart›ﬂ›yor ve bu rejim tart›ﬂmas›ndan yorgun düﬂtü. Yorgun düﬂtü¤ü için de halk geniﬂ ölçüde bu tart›ﬂmalarla u¤raﬂm›yor. Hepsi do¤rudur, çeteler var, demokratik devlet var. Yarg›s›z infazlar vs. vs. Ama bir demokrasi
sorunu yok. Bugün bir savaﬂ içinde yaﬂ›yoruz ve savaﬂ içinde bu salonda konu ﬂuyoruz. Nereye kadar konuﬂuyoruz, savaﬂ›n taraflar› hakk›nda da konuﬂmuyoruz.
Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmay› göze alarak bunlar› söylüyorum. Çünkü bunun sonuçlar› çok
önemli diye düﬂünüyorum. Ben ﬂunu daha evvel söyleyeyim arkadaﬂlar: E¤er Türkiye ne zaman siyasetini düzeltirse bu Anayasa, bu yasalar›n› fevkalade demokratik
ﬂekle getirilir. Hiçbir ﬂekilde bunlar›n engel oldu¤u kan›s›nda de¤ilim. Hiçbir ﬂekilde.
Bunlar›n engel olmas›n›n ipucu siyasette. Bunlar önemsizdir demek istemiyorum,
bunlar düzeltilmesin demek istemiyorum. Uzun vadeli bir mücadeleyi göze alman›z
laz›m. Mesele, bugün Türkiye'de siyasetin kirlenmiﬂ t›kanm›ﬂ ve da¤›lm›ﬂ olmas›d›r.
Siyasete kalite kazand›rarak toparlayacak programlar çok önemlidir. ﬁu anda iﬂin
özü takmam›z gereken ﬂey budur. Ne Anayasa ne de baﬂka bir ﬂey. Seçim yasas›,
bu toparlanman›n bir unsuru olabilir. Siyasi Partiler Yasas›'da kald›r›lmal›d›r. Teﬂekkür ederim.

Burhan ﬁenatalar
Çok teﬂekkürler say›n Ergün. Gerek sizden gerekse sizden sonra konuﬂacak
arkadaﬂlardan özür dilerim. Kesmek zorunday›m, çünkü sonunun tam getirebilmemiz gereklidir. Say›n Kemal Çolak.

Kemal Çolak
Say›n Baﬂkan, de¤erli arkadaﬂlar hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Çok güzel bir
çal›ﬂman›n ilkini baﬂlatm›ﬂ oluyoruz. Bir katk›da bulunmak istiyorum onun için söz
ald›m. ‹nsanl›k var oldu¤u günden bugüne, insanl›¤›n bir kesimi iyiye ulaﬂmak için
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mücadele ediyor. Yani insanl›k sorunu demokrasi sorunu. Bugün bu arkadaﬂlar oldu¤u için bu mücadele sürekli devam edecek. Demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak
alg›l›yorum. Yönetim biçimi olarak alg›lad›¤›m için oturuyorum, kimin kimi yönetti¤i
sorular›na cevap bulmaya çal›ﬂ›yorum. Devlet olay›n› tahlil etmeden toplumun unsurlar›n› tahlil etmeden, s›n›flar› tahlil etmeden sizin bulaca¤›n›z çözümlerin hepsi
havada kalacakt›r. Ve bugün çok ilginçtir, üniversitelerde 12 Eylül derken bir çok
önemli bir katk›y› yok etti, fiilen yok etti. Daha sonra çok ilginç bir ﬂey yapt›lar. Y›llardan beri 12 Mart'ta oluﬂan o bilgi birimini, bütün dünyadaki bilgi birikimini, yönetenlerin tüm bilgi birikimlerini, kapitalist sistemin ulaﬂt›¤› emperyalist sistemin yönetme ile ilgili bilgi birikimi ald›lar Türkiye'ye getirdiler. Ve bizim birey olarak çok çok
üstün olan ufkumuzun tecrübelerimizin çok üstünde b›çak gibi kestiler. Yani bu,
sistemin evrensel ve dünyadaki emperyalist sistemin Türkiye'de ulaﬂt›¤› boyutunun
bir göstergesiydi.
Televizyon kanallar› ço¤ald›. ﬁimdi hep ﬂikayet ediyoruz, Kemal Sunal filmleri
seyrediyor diye toplum. Hay›r, Kemal Sunal filmini o saatte koyarsan›z. Bütün
programlar› iﬂte Show TV, oydu buydu gibi belirli programlar› o saate koyarsan›z,
insanlar o saatte izlerler. ﬁimdi insanlar içerisinde ben ﬂunu söylüyorum. ‹nsanlar
içerisinde iyilik de var kötülük de var. Siz e¤er insanlar›n içerisindeki toplumsall›¤›
insanc›ll›¤›, sevecenli¤i, demokratl›k özelliklerini geliﬂtirecek atmosferler yaratmazsan›z, ortam› yaratmazsan›z. Bunlara iﬂte bireyselli¤i, köﬂe dönmecili¤i, fuhuﬂu,
haks›z kazanc›, kara paray› elden ele gösterirseniz, karﬂ›n›za böyle bir toplum ç›kar›rs›n›z. Ve bizim ayd›nlar›m›z, iﬂte konuﬂan insanlar olaylar› do¤ru tahlil etmezler
ise, s›n›f olay›n› ortaya koymazlar ise, bunun gibi bölüﬂüm olay›n› yönetim olay›n› oldu¤unu ortaya koymazlarsa demokrasiyi kötü buluruz, yanl›ﬂ buluruz, eksik buluruz. Teﬂekkür ediyorum, sa¤olun.

Burhan ﬁenatalar
Teﬂekkürler. Say›n Oktay Güla¤ac›.

Oktay Güla¤ac
ﬁimdi birincisi sizin söyledi¤iniz gibi konu üzerinde bir aç›klama yapmak istiyorum. Türk yurttaﬂlar aras›nda bir mutabakat sa¤lanabilir dediniz. Veya sa¤lan›r
dediniz. Ben bir Kürt kökenli bir vatandaﬂ olarak, benim Türk kökenli bir vatandaﬂla
herhangi bir sorunum yok. Bizim sorunumuz Kürt ve Türk farkl› s›n›flar›z, bunun bi-
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linmesi gerekir. Çünkü heryerde ayn› hataya düﬂülüyor. Yani gerekirse tart›ﬂmalar›n da söyledi¤i gibi halk› arkam›za almam›z gerekiyor. Hangi halk› arkam›za alaca¤›z? Halk›n bir kesimi ﬂurada bir kesimi burada. Oysa gerçekten s›n›fsal aç›dan
bakt›¤›m›zda halk›n tamam› bizim arkam›zda. Üç beﬂ tane bezirgan, üç beﬂ tane
iﬂin ticaretine bakan insanlar farkl› kanalda. ﬁimdi soruma geçmek istiyorum. Sorum demeyeyim de bir aç›klamaya geçmek istiyorum ﬁimdi kat›l›m sorunundan
bahsettik. Kat›l›m sorununda elbette sosyoekonomik nedenleri var. Ama kendi ad›ma ﬂunu söylemek istiyorum. Bundan sonra yap›lacak böyle panellere ben kat›lmamay› düﬂünüyorum. Çünkü bugüne kadar kat›ld›¤›m›z tüm panellerde ayn› olay› yaﬂ›yoruz. Demokrasiyi tart›ﬂ›yoruz ve demokrat olma ad›na her panele bir tane ﬂeriatç›, bir tane farkl› düﬂünen insan› yan yana koyarak bir demokrasi oyunu oynuyoruz. Ve sanki böyle bir ﬂey yaparak demokrat hale gelmiﬂ oluyoruz. Ve bu demokrasi oyununun bir parças› olan konu mankeni konumundaki insanlar da biraz önce
Mehmet Bey'in yapt›¤› gibi, çok kibarca çok aç›klay›c› notlarla, çok çok hoﬂ sohbetlerle bize olduklar›ndan farkl› bir resim çizmeye çal›ﬂ›yorlar. Ve gerçekte hayatta
yaﬂanan farkl›d›r. Çünkü ﬂunu yaﬂad›k arkadaﬂlar, yani biz e¤er bu insanlar›n anlad›¤› demokrasiyi savunursak, bu insanlar›n elbise dedikleri dedikleri kendi elbiselerini giyersek, yaﬂad›¤›m›z olaylar ortaya ç›kar. Bu insanlar demokrasiyi insanlar› daha iyi yakabilmek için istiyorlar. Bu insanlar demokrasiyi insanlar› yakanlar› daha
rahat cezaevinde yat›rmak ve k›sa sürede beraat ettirmek için istiyorlar. Bu insanlar, demokrasiyi yedi yaﬂ›nda k›zlar›n baﬂ›n› örtmek için istiyorlar. Bu insanlar,
demokrasiyi 10 yaﬂ›nda çocuklar›n okullara götürüp kafalar›n› iﬂlemek, beyinlerini
suland›rmak ve gericileﬂtirmek için istiyorlar. Ben böyle bir demokrasi istemiyorum
ve demokraside böyle bir tan›mlama yok. Onun için demokrasi herkesin kendi baﬂ›na oturup da tan›mlar yapt›¤› ya da farkl› insanlar›n bir araya geldi¤i, bir çorba
yapt›¤› yer de¤ildir. Bence demokrasi insan haklar›n›n savunuldu¤u, insanlar›n yaﬂama haklar›n›n sonsuza kadar savunuldu¤u, bilimin ve tekni¤in önünün aç›ld›¤› bir
düzen olmas› gerekir. Bunun için de demokrasi mücadele sinde sizin söyledi¤iniz ne
ülkücü faﬂistlere ne de ﬂeriatç› yobazlara yer yoktur. Çünkü bunlar, Burhan hocam›z›n biraz önce dedi¤i gibi, bu anti demokratik kurumun anti demokratik devletin
koruyucular› kimlerdir dedi¤inde, iﬂte bu koruyucular bu ülkücü faﬂistler, bu ﬂeriatç› yobazlard›r. Benim bunlarla ortak olarak yapaca¤›m bir demokrasi mücadelesi
yoktur. Benim demokrasi mücadelem insanl›k içindir. Teﬂekkür ediyorum.
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Burhan ﬁenatalar
Teﬂekkürler. Say›n Oktay Yeﬂilyurt.

Oktay Yeﬂilyurt
De¤erli panelist arkadaﬂlar de¤erli kat›l›mc›lar hepinizi sayg› ile selaml›yorum.
Ben esas olarak benden önce söz alan Say›n Çolak’›n görüﬂlerini dile getirecektim.
O anlamda çok k›sa sürede konuﬂmuﬂ olaca¤›m, söyleyeceklerim söylendi¤inden
dolay›. Yaln›z bir hususu belirtmek istiyorum. ﬁimdi yap›lan bu çok de¤erli çal›ﬂma
gerçekten demokrasiyi hukuki anlamda anlatan kavratan bir çal›ﬂma. Ancak hayat›n prati¤ine bakt›¤›m›zda alt› bulunmayan bir ﬂey var gibi geliyor. O da ﬂu. Yani
demokrasi iﬂte hukukun üstünlü¤ü diyoruz, sosyal hukuk devleti falan diyoruz da
rejimin s›k›nt›lar›ndan bahsediyoruz. Ama rejimin ad›n› koymadan, rejimin y›llard›r
süregelen yönetme anlay›ﬂ›ndan yana veya karﬂ›s›nda oldu¤unuzu tensip etmeden
demokrasiyi yerleﬂtirmeyi nas›l baﬂaraca¤›z. Örne¤in yine Say›n Çolak’›n söyledi¤ine bir yak›nl›k olacak ama, Türkiye'deki rejimin ad›n›n kapitalizm oldu¤unu söylüyoruz. Ve kapitalist sistemin de güzel bir rejim olmad›¤›na çok net olarak inan›yorum.
ﬁimdi bu anlamda benim demokrasi anlay›ﬂ›m› kapitalist bir sistem içerisinde
oturtmak laz›m. Bunun de¤erlendirmeye ihtiyac› oldu¤unu düﬂünüyorum. Say›n konuﬂmac›lardan da katk›lar›n› rica ediyorum. ‹kincisi toplumun çeﬂitli kesimlerinin
uzlaﬂmas›n› talep edilen görüﬂler dile getiriliyor. Ben hayat›n prati¤i içinde ve bir
felsefi anlay›ﬂ içerisinde, ideolojik yaklaﬂ›m içerisinde, uzlaﬂmac› ya da uzlaﬂ›labilir
olan› art›k Türkiye insan›n›n tespit etti¤i kanaatindeyim. Bir gün bakars›n›z, çünkü
onun hayat›nda yok olan ﬂey ideolojisi. O anlamda dersiniz ki ha bu insanlarla yürünür. Ortak bir noktaya yürünür. Ama konuﬂmac› arkadaﬂ genel bir kavramda yola ç›k›yor. ‹deolojisi belli. Ad›n› yumuﬂat›yoruz, radikal ‹slam diyoruz. Ama onun ad›na radikal diyoruz, radikalizmden uzak kalan kesimlerin de olaca¤›n› biliyoruz. Cezaevinde örülen bir duvar zaman zaman yumuﬂak oluyor zaman zamanda radikal oluyor.
Yani ﬂimdi say›n hocam kalk›p, “birbirimize hoﬂ pencereler açal›m tahammül
edelim” diyor. Kalk›p birbirimize de art›k ﬂunlar› söylemeyelim. Yani herkes için bir
e¤itim, devletin tekelinden ç›ks›n orada da bir ﬂey sa¤layal›m. Yani o zaman ﬂeyi
önerelim. Say›n Fethullah Gülen uluslararas› yerlerde okullar açmaya baﬂlad›. Ona
göre mi anlayaca¤›z, e¤itimin devletin tekelinden ç›kmas›n›, Tevhidi Tedrisat'›n kal-
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d›r›lmas›n›? Yani bunlar› da hakikaten yerine oturtmakta fayda var. Bir ﬂeyi de ›srarla söylemek istiyorum. Türkiye'de bana göre 163. madde kalkmamal›yd›. Bu ülkede demokrasinin d›ﬂ›nda bir ad›m oluyor. Çok teﬂekkür ediyorum.

Burhan ﬁenatalar
Çok teﬂekkür ediyorum. Say›n Mustafa Aslan.

Mustafa Aslan
Bürokrasi ve bürokratlar›n sistemin devam›n› sa¤lad›¤›n› söyledi Say›n Altayl›. Ben bu soruyu ele al›rken bu kapitalist sistemin savunulma s›d›r. Buna göre bu
sistemi devlet mi sa¤l›yor? Soruma devam edersem, devlet olmamal› m›?

Burhan ﬁenatalar
Peki efendim teﬂekkürler. Say›n Serpil Zorbozan.

Serpil Zorbozan
Benim sorum Say›n Mehmet Metiner'e. Say›n Metiner raporun önsözünü
eleﬂtirdi. Ve yan›lm›yorsam herkes için demokrasi anlay›ﬂ›n› ortaya koymak istedi.
Elbette ki buna biz de kat›l›yoruz. Herkes için demokrasi savunulmal› ülkemizde.
Ama ben çok gerilere gittim. 1978'li y›llarda ben üniversite ö¤rencisiydim. Ve o y›llarda ‹ran'daki ‹slam hareketiyle ilgili tespitlerimiz vard›. ‹ran'da milli burjuvazinin
önderli¤inde bir devrim oluyor demiﬂtik. Ve bu devrime destek vermeyi düﬂünmüﬂtük. ﬁimdi asl›nda an›msayamad›¤›m ‹ran Komünist Partisi vard› ve ayn› cephe
içinde yer alam›ﬂlard›. Ve bizler de o günün gençli¤i olarak destek vermiﬂtik ‹ranl›
arkadaﬂlar›m›za. Zannetmiﬂtik ki ‹ran'a demokrasi geliyor. ‹ran'da milli burjuvazi
bunu elbette gerçekleﬂtiremez, ama iﬂçi s›n›f› mutlaka önderli¤i ele al›r demiﬂtik.
Sonradan gördük ki ‹slam’da demokrasi var m› yok mu bunu sormak istiyorum. ﬁu
anda ‹ran'da b›rak›n komünist partisini, belli bir sosyal demokrat parti de yok. Benim Say›n Mehmet Metiner'e sorum da o yönde olacak. ‹slamda hukuk var m›d›r,
hukuk varsa demokrasi var m›d›r? Muhasebe olmad›¤›n›, maliye olmad›¤›n› bizler biliyoruz kendi meselemiz oldu¤u için. Ama ben özellikle hukuk var m›d›r, demokrasi
var m›, nas›l bir demokrasi diye sormak istiyorum. Ve diyorum ki iki ayr› kulvar. Bunu da hiç unutmamak gerekir. Teﬂekkürler.
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Burhan ﬁenatalar
Teﬂekkürler. Ben listeyi kapatm›ﬂt›m, fakat genç bir bayan arkadaﬂa bir istisna yapacakt›m. Ama ﬂimdi siz bak›n genç bayan arkadaﬂ›n k›smetini kapat›yorsunuz. ﬁimdi ben bakt›m 6 konuﬂmac›dan beﬂi erkek. ﬁimdi dün de bu otelde hareketli bir bas›n toplant›s› yap›ld›. Bir anlamda bir jest olsun diye genç bayan arkadaﬂa, çünkü yaﬂ ortalamas› da ﬂu ana kadar konuﬂanlar›n 30'un üstündeydi. ‹ki
dakika hemen gelip sorunuzu sorun.

Bir izleyici
Ben hiçbiriniz kadar bu konuda bilgili de¤ilim. Üniversite ö¤rencisiyim sonuç
olarak. Ve üniversiteye giremeyip, ek kontenjanla girmiﬂ bir üniversiteliyim. Bunun
nedeni de üniversite sisteminin çarp›k olmas›. Sonuçta burada da demokrasi yok.
Girerken yok, girdikten sonra hiç yok. Çünkü ben mesela vak›f üniversitesinde okuyorum. Özel üniversite de¤il vak›f üniversitesi. Burada okumam›n nedeni ne? Çünkü
devlet üniversitelerine güvenmiyorum. Belli baﬂl› birkaç üniversite var, onlarda iyi
e¤itim oldu¤una inan›yorum. Bunlarda oldu¤una inanm›yorum. Ve de mesela ben
yeni lise mezunuyum. Lisede biz din dersi ald›k ve zorunluydu. Din dersi ald›¤›m›zda
iki dua ezberletip geçirdi hocalar sonuç olarak. Ve din dersinde ne ö¤rendiniz, Alevilikle ilgili hiçbir ﬂey ö¤renmedik biz. Mesela Hristiyanl›¤›, yüz sayfa ise kitap, bir paragrafta geçti. Bu din dersi de¤il mi sonuçta? Sünnilerle ilgili tamam›yla kitap. Benim Alevi arkadaﬂlar›m vard›. Onlar hiçbir itirazda bulunmad›lar. Ben bulunuyorum.
Bu demokrasi de¤il. Mesela, ne bileyim biz, ﬂimdi üniversitede devrim tarihi okumak
zorunday›z. Ama devrim tarihinde biz lisede ezberletilenlerden baﬂka bir ﬂey okumuyoruz. Bu farkl› bir bak›ﬂ aç›s› de¤il bence, bu da demokrasi de¤il kesinlikle. Ayr›ca ﬂey dediniz. Tarikatlarla ilgili, orada ay›rmak istiyorum dediniz Metiner Bey, yani
halk dedi¤iniz kiﬂiler e¤er bir noktada buluﬂuyorsa biz o insanlara s›rt›m›z› dayamak istiyoruz bence. O noktada kesinlikle insanlar›n belirli bir sabit fikirde olmamas›, di¤er insanlar›n fikirlerine sayg›l› olmas› noktas› bence. Ne bileyim yani kesinlikle
benim görüﬂüm. Tarikatlarda insanlar, sadece sabit bir fikir ve sabit bir insana
ba¤l› kalarak kendi düﬂüncelerini geliﬂtirmeden bir yönde gitmeyi seçiyorlar. Ve di¤er insanlar›n görüﬂleriyle kesinlikle ba¤daﬂmad›klar›n› belirtiyorlar. Bu bence tabii
ki yanl›ﬂ. Yani bu insanlar tabii ki halk. Ama o insanlar›n da di¤er insanlara ﬂans
tan›mas› gerek. Fatih Altayl› Beyefendi dediler; demokrasiden herkes farkl› bir ﬂey-
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ler bekliyor. “Godot’u Beklerken” diye bir oyun var. Bilmiyorum okudunuz mu, k›saca
bir aç›klamak istiyorum. Godot gelecek bir ülke ye ve bu insanlar›n hepsinde farkl›
bir beklenti var. Ne bileyim birisi bir iﬂ bekliyor o gelecek olan insandan. Kimisi mutluluk bekliyor, yani herkes farkl› bir ﬂey bekliyor. Ve sonuçta gele gele bir diktatör
geliyor. Ve insanlar, bu Godot, iﬂte sonuç olarak bekledi¤iniz bu sizin mücadele verdi¤iniz ﬂey buydu diyorlar. Kesinlikle demokrasiden herkesin bekledi¤i ﬂey farkl›. Sonuçta ben mesela üniversitelerin ne bileyim daha demokratik olmas›n› istiyorum.
Daha bizim elimizde olmas›n› istiyorum baz› ﬂeylerin. Herkesin öncelikleri farkl›, demokrasiden bekledikleri, ama sonuç olarak insanlar ortak yaﬂayabilecekleri bir dünya ya da bir Türkiye bekliyor demokrasiden. Bence bu yeterli.

Burhan ﬁenatalar
Peki çok teﬂekkür ediyoruz, sa¤olun. Efendim ﬂimdi say›n konuﬂmac›lardan 10
dakikay› geçmeyecek, 5 dakikan›n alt›nda kal›rsa, zaman tasarrufu kendilerine dönecektir. 10 dakikay› gerçekten geçmeye imkan›m›z yok, o on dakikayla s›n›rlamak
zorunday›z. S›ray› biraz de¤iﬂtirece¤iz. Say›n Metiner'le baﬂlayal›m, ondan sonra
Say›n Altayl› ile devam edelim. Ve bu koﬂullarda bitirelim sonra plaket törenine geçelim. Say›n Metiner buyurun saatim çal›ﬂmaya baﬂlad›.

Mehmet Metiner
Ben öncelikle paneli haz›rlayan kurumun ismini yanl›ﬂ telaffuz ettim. Sürçülisan oldu, Say›n Baﬂkan affola. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'na teﬂekkür ediyorum. Yani eleﬂtiriler her zaman için güzeldir, k›r›c› olmamak koﬂuluyla. Ama öyle bir kriz döneminden geçiyoruz ki bazen k›r›c› eleﬂtirileri de hoﬂgörü ile karﬂ›lamak zorunday›m. Beni eleﬂtiren arkadaﬂ›m da kendi ›rktaﬂ›m, o da
Kürt ben de Kürt. Kürtler galiba çok al›ngan oluyorlar. Önemli de¤il, hakikaten
önemli de¤il. Ben burada oldu¤umdan baﬂka görünmek niyetinde hiçbir zaman olmad›m.
De¤erli arkadaﬂ›m benim yaz›lar›m› izliyorsa, çeﬂitli yerlerde yay›nla nan yaz›lar›m› izliyorsa, çeﬂitli yerlerde yapt›¤›m konuﬂmalar› izliyorsa her yerde ayn› görüﬂleri savundu¤umu da bilirler. Bu vesileyle burada oldu¤umdan farkl› göstermek
yoluna hiçbir zaman gitmedim. ‹kiyüzlülükten asla hoﬂlanmam, takiyyeyi hiç sevmem. Dolay›s›yla beni burada de¤erlendirmenizi isterdim. Böyle çok itici suçlay›c›
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üsluplara da baﬂvurmaman›z› temenni ederdim. Ama ne yapal›m, Türkiye böyle bir
kriz döneminden geçiyor. Laiklerimiz ﬂeriatç› yobazlar diyorlar, ﬂeriatç›lar›m›z laik
faﬂistler diyorlar. Kahrolsun laiklik diye soka¤a dökülenlerle, kahrolsun ﬂeriat diye
soka¤a dökülenler Türkiye’de demokrasinin demokratik anlay›ﬂ›n› bo¤uyorlar. Ama
ne laiklerimiz kahrolmal›, ne ﬂeriatç›lar›m›z. Hepsi bu ülkenin birer gerçekli¤idirler.
Birbirimizi de düﬂünmek zorunda de¤iliz. Yaﬂam ﬂekillerimiz farkl› olabilir. Ama birbirimizi oldu¤u gibi kabul etmek zorunday›z.
Mücadelemizi de demokratik usullerle yürütmek zorunday›z. Ben bir demokratik üslubunun da demokrat olmas› gerekti¤ine inan›yorum. Bir insan›n üslubu de¤ilse kendisinin de demokrat olamayaca¤› kan›s›nday›m. Dolay›s›yla ben kendimi konu
mankeni gibi görmüyorum. Ben kendimi ﬂeriatç› gibi de tan›mlamad›m. Size din dersi de vermedim. ‹lahiyat okullar›n› burada tart›ﬂmad›m. Demokrasi konuﬂuyoruz.
Niye benim kimli¤ime göndermede bulundu¤unuzu, böyle bir ihtiyaç hissetti¤inizi
anlamakta güçlük duyuyorum. Ben kendimi ﬂeriatç› olarak tan›mlamaktan hiç bir
zaman hazzetmedim. Çünkü ﬂeriat kelimesinin anlam›n›n ne oldu¤unun bilinmedi¤i
bir ülkede, zaten ﬂeriatç›y›m diye ortaya ç›kman›n ayr›ca bir konu oldu¤unu düﬂünüyorum. Bunu yapan insanlar›m›z var. Ama buna hiç gerek yok. Ben kendimi tan›mlamak isteseydim tan›mlard›m de¤erli arkadaﬂ›m. Onun için sen hiç merak etme. Ben kendimi oldu¤umdan farkl› göstermiyorum. Bu konuda emin olabilirsin. Biz
birbirimize galiba bir türlü güvenemiyoruz. Benim kendi ad›ma laiklerle hiçbir problemim yok, laikleri yok etmek gibi bir düﬂüncem yok. Kemalistlerden, laik cumhuriyetten rövanﬂ almak gibi bir ﬂeyim yok. Yani ben bugünü yaﬂ›yorum. Ve benden farkl›
olan herkesle de bar›ﬂ içinde yaﬂamaktan yanay›m. Ha çok kibar görünmemden rahats›zl›k duyman›z› da anlam›yorum. Ben gerçekten kibar bir insan›m. Yani ne yapay›m. Uzlaﬂmadan yanay›m, kavgadan yana de¤ilim. Ama kavga istiyorsan›z, ben
kavgadan yana de¤ilim. Ha sizinle kavga edecek ‹slamc›lar bulabilirsiniz. Ama ‹slamc›larla siz kavga etti¤inizde ne sizden ne de ‹slamc›lardan yana tav›r koyar›m.
Çünkü ben kavgadan yana tav›r koymam. Ben uzlaﬂmadan yana tav›r koyar›m. Dolay›s›yla ﬂeriatç› yobazlar, laik faﬂistler suçlamas›n›n terk edilmesi gerekti¤ine inan›yorum.
De¤erli arkadaﬂ›m›z ‹slamc› olunca bunlar beni de ürkütüyor. Sizlerden fazla
beni de ürkütüyor. ‹slam ad›na niye do¤ru dürüst bir siyasal modelin ortaya konulamad›¤›n› ben de çokça soruyorum ve eleﬂtiriyorum da. Afganistan'daki Taliban
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yönetimini en üst perdeden eleﬂtiren bir insan›m. Türkiye'nin kamuoyunu yapm›ﬂ bir
insan›m. Afganistan'daki Taliban yönetimini ﬂiddetle tenkit ediyorum. Anti demokratik buluyorum. ‹ran'daki siyasal rejimi de antidemokratik buluyorum. Ve bir Siyaset Meydan› program›nda da alt›n› çizerek bunu belirttim zaten. Taliban'›n Afganistan'›nda yaﬂamaktansa, Suudi Arabistan’daki ﬂeriatç› yönetimde yaﬂamaktansa, kötülük demok rasisine ra¤men Türkiye’de yaﬂamay› tercih ederim diye söylemiﬂtim. Bunu da içtenlikle söylüyorum. Dolay›s›yla ben bir Taliban de¤ilim. Ama laiklerimizin de Taliban gibi davranmamalar›n› sal›k veriyorum. Çünkü ‹slamc›, Kemalist olmakla, laik Taliban aras›nda da bir fark›n olmad›¤›na inan›yorum. Bizim Kemalistlerimizle ‹slamc›lar›m›z birbirlerine çokça benziyorlar. Laiklerimiz de Talibanlar›m›za benziyorlar. Belki laiklerimiz belki bir parça daha hoﬂgörülü Talibanlara karﬂ›,
ama ben konuﬂmam›n bir bölümünde alt›n› çizerek ﬂunu belirttim. Sorun kamusal
alan› demokratikleﬂtirip demokratikleﬂtiremeyece¤imiz sorunu. Tabii ben iktidara
geldim. Diyor ki kamusal alan benim, ben buray› ﬂeriat hükümlerine göre yönetece¤im. Bizim sokaklar›m›z, bizim caddelerimiz, bizim üniversitelerimiz falan. Böyle demeye baﬂlad›¤›n›z andan itibaren elbette ki kamusal alanda birilerini tasfiye edersiniz. Bizim laiklerimiz de kamusal alan› bu anlay›ﬂla tanzim ettiler. Belki bir parça
daha Taliban'a nazaran hoﬂgörülü olarak tanzim etmeyi düﬂünürlerse bile bence
demokratik davranmam›ﬂ olurlar. Gene biz kamusal alan› herkese açal›m ve kamusal alan› da ﬂey yapal›m.
Ben 163. maddenin kalkmas›n› da, 141. ve 142. maddenin kalkmas›n› da son
derece yararl› buluyorum. Say›n Gemalmaz’›n bahsetti¤i baﬂka düﬂünce yasaklar›n›n kald›r›lmas›n› da talep ediyorum. Düﬂüncelerden korkmamal›y›z. Devlet kat›nda
benimsenmiﬂ hiç bir düﬂüncenin topluma dayat›lmamas›n› savunuyorum. Her yerde
bunu savunuyorum. Bir din devletinden yana olmad›¤›m›, her yerde aç›kl›kla, sadece
burada de¤il, televizyonlarda da say›n en son Altayl›'n›n program›nda anlatt›m. Din
devletinden, teokrasiden yana de¤ilim. Devlete ideoloji giydirilmesine de karﬂ›y›m
ben. ‹deolojik devletlerin her türlüsüne karﬂ›y›m. Çünkü ideolojik devletlerin vatandaﬂlar›na karﬂ› yans›z davranabilece¤i kanaatinde de¤ilim. ‹deolojisi olan devlet
tanr›sal bir devlettir. Her tanr›sal devletin de iyi kullar› vard›r. Günahkar kullar›
vard›r. Devletin ideolojisini paylaﬂanlar iyi vatandaﬂ lar olarak kabül edilirler. Devletin ideolojisini paylaﬂmayanlarda günahkar. Ben yeryüzüne cehennemin indirilmesinden de yana de¤ilim. Yeryüzüne cehennemi indirmeye çal›ﬂan bir anlay›ﬂ›n ‹slami
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oldu¤u kanaatinde de de¤ilim. ‹slam devleti tan›mlamas› da yanl›ﬂt›r. Dolay›s›yla
say›n hocam›n çok önemle belirtti¤i baz› sorular vard›. Keﬂke zaman›m›z olsayd›,
spesifik olarak baz› sorular› tart›ﬂabilseydik. Ama zaman›m›z yok. ﬁeriat demokrasisi diye bir ﬂey olmaz de¤erli arkadaﬂlar. ‹slam bir dindir, demokrasi bir yönetim
biçimidir. Bir siyasal yöntemdir.
Demokrasiyi de çok fazla ideolojik bir ﬂey gibi alg›lamamak da laz›m. ‹slam demokrasisi diye bir ﬂey de olmaz. Hristiyan demokrasisi, ‹slam demokrasisi. Demokrasi bir yönetme tarz›d›r, bir siyasal yöntemdir. Siz ‹slamdan hareketle demokratik bir yönetim de oluﬂturabilirsiniz. Siz ‹slamdan hareketle totaliter bir yönetim
de oluﬂturabilirsiniz. Afganistan'da, Iran'da oluﬂturdu¤unuz gibi. Ama onun kabahatini ‹slam’a yüklemek yanl›ﬂ. ‹nsanlar›n ‹slamdan anlad›klar› totaliter bir ideoloji
olabilir. Öyle bir siyaset felsefesiyle devlet düzeni de oluﬂturabilir. Ama iﬂte bizim
gibi insanlar›n, ‹slamdan hareketle çok daha ço¤ulcu, çok daha demokratik bir toplum düzeninin oluﬂmas› gerekti¤ini söylüyorum. Biz demokrasiden yanay›z. Onun
için arkadaﬂlar, sevgili bayan arkadaﬂ›m›z dedi ki yani ne anl›yor, ‹slamda hukuk
var m›? ‹slam’da hukuk var, ama bu hukuk sadece ona inananlar› ba¤layan bir hukuktur. Ona inanmayanlara dayat›lmas› gereken bir hukuk de¤ildir. ﬁeriat hukuku
diye adland›r›lan hukuk düzeni de tekil bir hukuk de¤ildir. Burada say›n hukukçular›m›z vard›r. ‹slam hukuku diye tekil bir hukuk yoktur. Çeﬂitli hukuk topluluklar› vard›r.
Bu hukuk topluluklar›n›n çeﬂitli içtihadi farkl›l›klar› vard›r, görüﬂ farkl›l›klar› vard›r.
Dolay›s›yla zaten ‹slam devleti olamaz. Yani ‹slam ad›na bir tek hukuk düzeni olmad›¤› söylenen ‹slam devleti olamaz. ‹slamda demokrasi var m›d›r diye sordular.
Bence bu soru biçimi yanl›ﬂ. ‹slamda ﬂu var m›, bu var m›? Demokrasi belli. Halk›n
kendi kendini yönetmesi? ‹ﬂte bir tak›m baﬂka ilkeleri de var. Ama süre çok dar oldu¤u için kendimi ifade etmekte zorlan›yorum. Ama ‹slam bir din. ‹slam bir ideoloji
de¤il, ‹slam bir devlet de¤il, ‹slam bir devlet dini de de¤il. ‹slam› modern devlete bakarak tan›mlayan, modern devletin formu içerisinde ‹slam› yeniden üretmeye çal›ﬂan siyasal ‹slamc› proje zaten do¤as› gere¤i totaliter bir siyasal ideolojidir. Buna
karﬂ›y›m, ama ‹slam içinde bir hukuk var dedi¤im, insan haklar› özgürlükler sonuna
kadar var kanaatindeyim.
Ben her yerde ve her zaman ﬂunu söylüyorum. ‹slamdaki hukuk anlay›ﬂ›m› ‹slam›n demokrasiye bak›ﬂ aç›s›n› ve kendi demokrasi anlay›ﬂ›m› iki ﬂeyde özetliyorum. Bir; birisi için ne istiyorsam, hangi haklar› hangi özgürlükleri istiyorsam öteki-
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si için de ayn› ﬂeyleri isti yorum. Kendim için ne istiyorsam. ‹ki; kendime yap›lmas›n›
istemedi¤im hiçbir ﬂeyi bir baﬂkas›na yapmamak gerekti¤ine inan›yorum. Bu da bir
peygamber hadisidir. Ben bu peygamber hadisinden hareketle ‹slam›n böyle bir hukuk, insan haklar› ve özgürlük anlay›ﬂ›na sahip oldu¤una inan›yorum. Bayan arkadaﬂ›m›z›n bütün söylediklerinin alt›na imzam› at›yorum. O din dersleri zaten devletin manipule etmek istedi¤i topluma uygun bir din dersidir. Orada Sünnilik de anlat›lmamaktad›r. Alevilik zaten “tu kaka” edilmiﬂ bir anlay›ﬂt›r. Laik Cumhuriyet'in bunu niye yapt›¤›n› hala anlayabilmiﬂ de¤ilim. Yani Sünnili¤i yede¤ine alarak Alevilere
niye böyle bir ﬂey yapt›¤›n› anlayabilmiﬂ de¤ilim. Keﬂke bütün dinler tarihi, bütün
mezhepler tarihi ö¤retilebilse ve keﬂke bunu da devlet ö¤retmekten vazgeçse, keﬂke devletimiz bizi terbiye eden bir unsur olmaktan ç›ksa, bizim üstümüzde bir kurum olmaktan ç›ksa, bizim emrimizde olan bir kurum olmaya girse. Onun için e¤itimin sivil topluma b›rak›lmas›n› istiyorum. Ben say›n hocama kat›l›yorum. Bütün kötülük politik toplumda demek istemiyorum. Politik toplum zaten sivil toplumla anlaml›d›r. Biri olmadan ötekisi olmaz. Ama bence devlet toplumun hizmetkar› olmak
zorundad›r. ‹deolojiden ar›nd›r›lmal›d›r, hakem olmal›d›r. Ne bir din devleti, ne mezhep devleti, ne de ideolojik devlet bütün vatandaﬂlar›na karﬂ› yans›z davranamayaca¤› için, ben bu tür devlet biçimlerine bir ‹slamc› olarak, bir demokrat olarak karﬂ›
ç›k›yorum Çok teﬂekkür ediyorum.

Burhan ﬁenatalar
Çok teﬂekkürler. Say›n Altayl› buyurun.

Fatih Altayl›
Mehmet Bey'e yönelik buradaki suçlamaya temel olarak ﬂeriatç›lar söz konusu oldu¤unda çok daha radikal bir biçimde ben de kat›l›yorum. Ancak Mehmet
Bey'in belirtti¤i ifade ile bu fikirlerinde nispeten samimi olan, ancak bu fikirlerinde
samimi olmakla beraber bizim ürktü¤ümüz ‹slam e¤er egemen olursa bir gün herhangi bir yerde onun da bizim kadar “tu kaka” olaca¤›n› kendisi de zaten biliyor. ﬁu
anda benzer sorunlar› ‹slamc› çevreler zaman zaman yaﬂ›yor. Kendileri yak›n olmakla beraber. Onun düﬂünceleri içindeki ‹slam›n ve di¤er unsurlar›n bar›ﬂ içinde oldu¤u bir sistem, ne yaz›k ki onun yak›n durdu¤u veya duruyorum dedi¤i parti ile çok
ba¤daﬂm›yor. 37 kiﬂiyi yakanlar yabanc› de¤il o partiye. O 37 kiﬂiyi yakanlar› savu-
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nanlar da o partinin Adalet Bakan› ﬂu anda. O yüzden Mehmet Bey'in kendisinde
bir sorun yok. Ama durdu¤u yerde de galiba her zaman ciddi bir sorun var. Ben
onun yerinde olsam durdu¤u yeri bir gözden geçiririm. Yanl›ﬂ otobüse binmek üzere
yanl›ﬂ durakta bekliyor. Az önce bir ﬂey söylendi dedi. Soka¤a ç›kmak çözüm de¤ildir diye. As›l neyin çözüm oldu¤unu Türkiye’de bulmaktan aciz vaziyetteyiz. Soka¤a
ç›kmak çözüm müdür de¤il midir?
Bugünkü siyasal yap› içinde soka¤a ç›kman›n çözüm olmad›¤›n› hepimiz bilmekteyiz. Çünkü biz istedi¤imiz kadar soka¤a ç›kal›m, e¤er soka¤a ç›kt›ktan sonra
koﬂa koﬂa Meclis'e gidip Meclis'teki adamlar› paralam›yorsak, onlar› dövmüyorsak,
onlar› oradan al›p denize atm›yorsak uygun bir bölgede ki Ankara’da ne yaz›k ki deniz yok, do¤rudur soka¤a ç›kman›n hiçbir lam›cimi yoktur. Çünkü onlar da bilirler ki
soka¤a ç›kmam›z bir ﬂeyi de¤iﬂtirmez. Biz yürürüz, onlar›n kervan› yürür. Seçim dönemi geldi¤inde bir taraf› koklayarak herhangi bir bölgeden aday gösterilecek kiﬂiler
sokakta de¤iller. Onlar›n partisinin koltu¤unda otururlar.
O yüzden ›srarla söyledi¤im ﬂey, Türkiye'de Siyasal Partiler Yasas›’n›n de¤iﬂmesi, seçim yasalar›n›n de¤iﬂmesi gerekti¤i yolunda. Çünkü bizim soka¤a ç›kmam›z,
bu ﬂekilde soka¤a ç›kmam›z herhangi bir ﬂeyi ifade etmiyor. Ve yine baﬂka söyledi¤im bir ﬂey var. Bunu tekrar tekrar vurgulamakta fayda görüyorum ben. E¤er bir
gün Türk halk› soka¤a ç›kacaksa veya bir gün Türk halk› bir ﬂeyler yapmay› düﬂünüyorsa o geri dönüﬂü mümkün olmayacak ﬂekilde yap›lmal›. Yani biz lambay› söndürüyorsak, lambay› söndürmekten bir sonraki ad›m lambay› söndürmemek de¤il, bu
kez soka¤a ç›kmak. Soka¤a ç›kmaya baﬂlam›ﬂsak, bir sonraki ad›m eve geri dönmek de¤il, sokakta biraz daha iyi yürümek. Onun sonunun nerede bitece¤ini de yine
toplumun kendi iç dinamikleri karar verir. Ama mehter tak›m› gibi yap›lacak toplumsal muhalefetin karﬂ› taraf üzerinde Türkiye’ye demokrasinin gelmesi ve engel
teﬂkil etti¤ini düﬂündü¤ümüz toplumsal haklar›n› elde edilmesini düﬂündü¤ümüz
kesim üzerinde çok fazla etkisi olmaz. Ben soka¤a o yüzden hiç karﬂ› de¤ilim. Ne
kadar olmak gerekiyorsa sokakta o kadar, hatta belki biraz daha fazla olmas› gerekiyor. Ama sokaktan korkmamak ya da soka¤› küçümsememek laz›m. Soka¤›n
nelere muktedir oldu¤unu çok yak›n çevremizde görebiliyoruz. O yüzden ben sokaktay›m. Ama say›n Demirel'in dedi¤i gibi yürümekle yollar aﬂ›nmaz tarz› de¤il, gerekirse yollar› aﬂ›nd›racak kadar yürümekle sokak de¤erli ve önemli bir yer.
Yine bir ﬂeyi kuvvetle vurgulamak laz›m: Türkiye'de bakt›¤›m›z zaman, bugünkü

1168

1990-2006 PANELLER <<<

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1169

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

devleti yap›land›ran güçlerin tamam›n›, birinin aç›k aç›k genel baﬂkan› yada baﬂbakan› vas›tas›yla kürsüden söyledi¤i, di¤erinin ise fiili durum olarak ortaya koydu¤u
bir ﬂey var çok hukuklu bir sistem var. Geçen gün Baﬂbakan Erbakan’› izlerken bir
parti grubu konuﬂmas›nda, Türkiye'de herkes ayn› ﬂeyden bahsediyordu, ben bunu
çok kavrayamad›m. Ne demek istedi¤ini de anlayamad›m. Kendisi bilinçli miydi ya
da her zamanki gibi bilinçsiz miydi, onu da bilmiyorum. Ama e¤er de¤iﬂtiyse, çok
tehlikeli bir yaklaﬂ›m içinde bunun siyasal olarak Türkiye'ye oturtulmak istenmesi
ciddi bir s›k›nt› getirir. Çünkü bugün zaten Türkiye'nin içinde bulundu¤u dertlerin büyük bölümü say›n hocalar›m›z›n da söyledi¤i gibi çok hukukluluktan kaynaklan›yor.
Türkiye'de bugün bölgelerde özel hukuklar var. Güneydo¤u'ya gitti¤iniz zaman yaz›l›
olan kuralar›yla ve yaz›l› olmayan kurallar›yla, üstelik de yaz›l› olan kurallar›n›n da
yasalardan ve anayasadan destek almayan ﬂekliyle ayr› bir hukuk var. ‹stanbul’un
bir bölgesinde ayr› bir hukuk var. Bir baﬂka bölgesinde ayr› bir hukuk var. Bu hukuku
yaln›zca devletin uygulad›¤› kurallar olarak de¤il, devletin bölgedeki görevlilerinin uygulad›¤› kurallar olarak ele almak gerekir. Yani ço¤ulculukla bana en kolay ve en yakalanabilir nokta gibi geliyor belki. Trafik polisinin semtten semte de¤iﬂen muamelesi var. E¤er trafik polisi bir Mercedes'i çevirip de içindeki adama veya Niﬂantaﬂ›'ndaki bir arabay› çevirdi¤i zaman içindeki adama yaklaﬂ›m› farkl› oluyor. Gazi
Mahallesi'ndeki bir arabay› çevirdi¤i zaman bu otomobil k›r›k dökük bir Murat 124'se
yaklaﬂ›m› farkl› oluyor. ﬁimdi bunu dedi¤imiz zaman illa olay› ola¤anüstü hal boyutuna veya Güneydo¤u Anadolu boyutuna de¤il, burada, en yak›nda en göz önünde
olanda dahi yaﬂ›yoruz. B›rak›n otomobilin markas›n› cinsini, k›rm›z› ›ﬂ›kta geçiyorum, beni çeviriyorlar gazeteciyim diye beni serbest b›rak›yorlar. Benim arkamdan
geçmiﬂ zavall› adama 3.5 milyon lira para cezas› veriyorlar. Bu da çok hukukluluk.
Ve bütün bunlar›n üzerine gitmesi gereken kurumlar› biz ne yaz›k ki eleﬂtiremiyoruz.
Ya da ben eleﬂtiremiyorum en az›ndan belli bir noktadan sonra. 172 tane davam
var. Baﬂkalar›n›n da eleﬂtirmesini ben bekleyemiyorum. Çok teﬂekkür ediyorum.

Burhan ﬁenatalar
Say›n Altayl› çok teﬂekkürler. Say›n Sayman buyurun.

Yücel Sayman
Demokrasi dendi¤i zaman, ben baﬂtan söylüyorum, demokrasiyi bir devlet bi-
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çimi olarak alg›l›yorum. Ve devleti de öyle sürekli, evrensel, insanl›k var oldu¤u müddetçe var olacak bir kurum olarak görmüyorum. Herkesin kendi ﬂehrinde bir toplumsal ütopyas› vard›r, bir sistemi vard›r. O aç›dan ortaya koyar sorunlar›. Yani
ben öyle bir toplum yarataca¤›m ki ya da öyle bir toplumdan yanay›m ki ﬂöyle bir
devlet biçiminden baﬂlarsak e¤er iﬂte ﬂu sonuçlara varabiliriz. E¤itim sistemini
ﬂöyle yaparsak buraya varabiliriz diye. ﬁimdi bu perspektiften konuﬂuyoruz. Ve bu
perspektiften konuﬂtu¤umuz zaman ben kendi pay›ma söylüyorum en az›ndan, devlet var oldukça, demokrasi dedi¤imiz zaman, orada tüm insanlar›n de¤iﬂik ideolojide ama birbirlerinin özgürlükleri ortadan kald›rmadan yaﬂamas› söz konusu. Yani
senin bu fikrin, insan haklar› varken baﬂkas›n›n haklar›n› fiilen ortadan kald›r›yorsa,
ona izin verilmemeli. Devlet var oldu¤u sürece bu olacak. Ama böyle bir toplumda
yaﬂ›yoruz. ﬁimdi böyle bir toplum önerirken ben o toplumda ‹slamc› olmayacak, ülkücü olmayacak, kapitalizmi savunan olmayacak dendi¤i zaman öyle bir yere gelece¤iz ki insanlar ayn› düﬂünecekler. Bundan daha s›k›c› bir toplum olmaz. Olmas›n
hem, karﬂ›y›m ben buna. Ayn› ﬂeyi düﬂünüp ayn› sonuçlara var›lacaksa, hiçbir ﬂeyde çeliﬂki olmayacak ise böyle bir toplum olmaz s›k›nt›dan patlar›z. Ama di¤erlerini
bast›rabileceksek zaten o kendi anlay›ﬂ›yla ve görüﬂüyle de ba¤daﬂan bir ﬂey de¤il.
O zaman olacak böyle insanlar. ﬁimdi bu perspektiften girdi¤imiz zaman günümüze
geçiyoruz. Ama ﬂimdi günümüzde, böyle bir devlet yap›s›n›n, en az›ndan bir demokrasi laf› oldu¤u için, bir demokratik devlet biçimi olabilmesi için bir mücadeleye girdi¤imizde hedefimizde üç tane engel oldu¤unu gördüm.

Burhan ﬁenatalar
Teﬂekkürler Say›n Sayman. Son olarak say›n Gemalmaz, buyurun.

Semih Gemalmaz
‹slamda insan haklar› var m›? ‹slamda insan haklar› yok, ‹slamda haklar var.
‹nsan haklar› baﬂka bir ﬂey. Tarihin belli evresine ortaya ç›km›ﬂ baﬂka bir ﬂey. Haklar›n olmas› ise baﬂka bir ﬂey. ‹slamdan hareketle demokratik rejim kurulabilir mi,
kurulamaz. Demokratik rejimin unsurlar›, ideolojisi, ç›kt›¤› evre koﬂullar› belirlidir.
S›n›fsal bak›labilir mi, tarihsel toplumsal sürece bak›labilir. Ama herkes s›n›fsal
bakmak zorunda de¤il. Farkl› ideolojilere mensup olanlar› bir araya getirebilecek bir
harç bulunabilir mi? Bulunabilir. O harç nedir? ‹nsand›r. Bu somut mudur? Maddi-
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leﬂmiﬂ midir, belgelenmiﬂ midir? Listesi var m›d›r, yoksa soyut tart›ﬂmalar m›d›r?
Hay›r soyutlaﬂm›ﬂt›r, belgelen miﬂtir. S›n›rlar› var m›d›r, vard›r. ‹nsan haklar› amaç
m›d›r, hay›r bir araçt›r. ﬁimdi kullanabilece¤imiz bir araçt›r. O insan haklar› ﬂemsiyesi alt›nda her birimiz kendi ideolojimize uygun düﬂünerek. Evet yirminci yüzy›l›n
önemli bir patolojisidir. Totaliter rejimler bu ça¤a damgas›n› vurmuﬂtur. Kendilerini
Marksist olarak takdim eden totaliter rejimlerde görülmüﬂtür. ‹slamc› totaliter
rejimler de vard›r, ya da kendilerini demokratik rejime kapitalist burjuva sistemi
içinde demokrasiyi iﬂletiyor olarak takdim eden ama totaliter olan rejimler vard›r.
20. yüzy›l›n ortak patolojisi var. Rejimin ad›n› koymak gerekir mi, gerekir. ‹deolojinize göre ad›n› koyars›n›z. ‹deolojinize göre ad›n› koymak, hakk›n›z vard›r. Ama benim
gibi düﬂünmeyeni susturma hakk› yoktur. Tahammül etmek gerekiyor. Bireysel görüﬂüm bu.
Tahammül edersem onlar güçleniyor kadrolaﬂ›yor, köﬂeleri tutuyor, onlar asl›nda takiyye yap›yor, onlar› niyeti farkl›. Peki buna engel olmak için onlar› bast›ray›m m›, hay›r. ‹lkede birleﬂmek zorunday›z, ilke sahibi olmak zorunday›z. Tekrar ediyorum, insan hakk› sivri bir kurum de¤ildir. Sorunlar› çözecek bir ﬂeydir. Kullan›labilir bir araçt›r. Ve 20. yüzy›l›n sonunda hepimizin birleﬂebilece¤i ﬂu laf›m›n alt›n› çiziyorum. Asgari güçlerdir. S›kl›kla kar›ﬂt›r›ld›¤›n› zannetti¤im bir baﬂka sapmaya da
iﬂaret etmek istiyorum. Özellikle düﬂünce özgürlü¤ü konusunda yap›lan bir sapmad›r. ‹nsan haklar› sistemi hiç bir totaliter ideolojinin kurumsallaﬂmas›na propagandas›na izin vermez. Hiç bir insan haklar› sistemi ayr›mc›l›¤›n diskriminasyonun kurumsallaﬂmas›na izin vermez. Hiçbir insan haklar› sistemi savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤›na,
savaﬂ propagandas› yap›lmas›na izin vermez. Hiçbir insan haklar› sistemi soyk›r›m›
savunmay› hakl› görmez.
Dolay›s›yla bir ideoloji kendini ne adla takdim ederse etsin, ister dinsel ideoloji olsun, ister baﬂka türlü takdim etsin. Bu yasaklanan alanlarda görüﬂ aç›klay›p
propaganda yap›p örgütleyip köﬂe baﬂlar›n› tutmaya çal›ﬂ›yorsa insan haklar›
ﬂemsiyesinden yararlanmaz. Türkiye'de anti din aç›s›ndan meseleye bakanlar›n bugüne kadar bu boyutta hiç tart›ﬂmad›¤›n› üzüntüyle gözlemliyorum. ‹ﬂte bütün yap›lan, takiyye yap›yorlar, köﬂeleri tutuyorlar, bunlar›n niyeti bozuk. Bu itiﬂ kat›ﬂ
güçlere dönüﬂür. O da der ki ben asl›nda bunu yapm›yorum, ben iyi çocu¤um. Bu bir
dinsel tahrik falan de¤ildir. Ölüm cezas›ndan söz ettiler, ‹slam ölüm cezas›na cevaz vermiﬂtir. Dolay›s›yla ideolojik olarak asl›nda ölüm cezas›na bütün dinler cevaz
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vermiﬂtir. Ya¤mur duas›na ç›k›lmas› do¤ru mudur do¤ru de¤il midir? Çünkü ya¤mur
duas›yla bilimsel olarak ya¤mur ya¤d›rmak mümkün de¤ildir. O bele diye baﬂkan›n›n
bireysel rahatlamas› söz konusu ise kamusal faaliyeti bak›m›ndan beni hiç ilgilendirmez. Ama ya¤mur duas›na ç›kan ve bana su getiren bir belediye baﬂkan›n› istemiyorum.
Say›n konuﬂmac›n›n çok kat›ld›¤›m, gerçekten yürekten kat›ld›¤›m çok güzel
bir tespiti vard›. Gerçekten yürekten kat›l›yorum. Bir sonra ki neslin iradesine ipotek etmiﬂ hiçbir dayatmay› getiremez. Hemen alt›na imzam› at›yorum, harika bir
formülleﬂtirme. 1920'nin Türkiye'si totaliter miydi? Hay›r, totaliter de¤ildi. Totaliter rejimin baﬂka bir tan›m› var. Tart›ﬂ›labilir, nitekim her çevreden görüﬂ var. Devrim yasalar› savunulsun mu? Devrim yasalar› savunulmas›n. Çünkü devrim yasalar›yla korunan ﬂeyi ben yasalarla korumay› uygun bulmuyorum. O benim uyan›k bekçili¤ime b›rak›lmal›d›r. Yasay› çünkü gerçekte savunam›yoruz. Benim uyan›k bekçili¤ime b›rak›lmal› diye düﬂünüyorum. Onun için toplum, anayasa gerekli de¤il, seçim
yasas› önemli, siyasal partiler vs. önemli. Elbette önemli, e¤er bunu lütfedip dikkatli bir ﬂekilde okursan›z bütün bu hususlarda kar›nca karar›nca tespitlerim oldu¤unu görürsünüz.
Bürokrasinin rolü nedir? Bürokrasi bir toplumsal s›n›ft›r. Elbette bir bürokrasi
vard›r. Totaliter, otoriter devletlerde bürokrasi daha da tehlikeli bir boyut arz
eder. Say›n Altayl›'ya o noktada kat›l›yorum. Türkiye'de çok ciddi bir engel olarak
durmaktad›r, do¤rudur. Yani en az›ndan ben bu görüﬂteyim. Ama tek baﬂ›na bürokrasiyi demokrasiye bir engel olarak görmek mümkün de¤ildir. Erbaﬂ'›n ölüm cezas›n› kald›rma yasa önerisinden söz edildi. Bireysel insiyatifler ideolojik tavr›n geçerlili¤ini göstermez. Nitekim de¤erli panelist arkadaﬂ›m›z›n, dostumuzun, buradaki
bireysel tavr› da genel tavra bir iﬂaret teﬂkil etmiyor. Baﬂka Türkiye yok, gidecek
bir yer yok. Say›n Demirel söylemiﬂti, çantam›z› al›p gidecek bir yerimiz yok. Buraday›z, sevelim sevmeyelim, be¤enelim be¤enmeyelim, ortak buluﬂabilece¤imiz nokta
lar› bulmak zorunday›z. ‹steyelim istemeyelim, bulmak zorunday›z. Böyle bir dünya
yok, böyle bir ülke yok. Sizin gibi düﬂünenlerin tek baﬂ›na yaﬂad›¤› bir dünya yok. Bir
ülke yok, bir ﬂehir yok, bir mahalle yok, eviniz yok, evinizde bile böyle de¤il. Birlikte
yaﬂamay› becermek zorunday›z. Birlikte yaﬂama terbiyesini edinmeyenleri de demokratik usullerle terbiye etmek sorumlulu¤u bizim üstümüzdedir. Teﬂekkür ediyorum.
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Burhan ﬁenatalar
Teﬂekkürler. Efendim son derece k›sa, bir dakikay› geçmeyecek ﬂekilde bir ﬂey
söylemek istiyor Say›n Metiner. Ona söz veriyorum.

Mehmet Metiner
Say›n Gemalmaz son konuﬂmay› yapt›¤› için bir sürü ﬂey de söyledi. Çok
önemli ﬂeyler. Ama demek ki insan kuramsal olarak söyledi¤i ﬂeylerle iﬂte onu bir
yerlere somut olarak intikal ettirdi¤inde hakl› olabiliyor. Ben teorik olarak raporda
söylediklerini gene paylaﬂ›yorum. Ama somuta indirgedi¤i bütün konularda kendisinden farkl›laﬂt›¤›m› görüyorum. ﬁimdi yani Refah Partisi'ni bir totaliter düzeni
savundu¤unu söylemek diyor ya, totaliter bir dinsel ideoloji düﬂünceyi iyi ifade edemez, örgütlenemez de. ﬁimdi siyasal ‹slam zaten totaliter. Türkiye'de de siyasal
‹slam›n temsilcisi Refah Partisi. O zaman demokratik sistem içinde Refah Partisi
örgütlenmesine nas›l izin verebiliriz? Ne ala, iﬂte bak›n evrensel insan haklar› düzenine de ayk›r› de¤il. Böyle bir sonuç ç›karmak son derece yanl›ﬂ. Refah Partisi seçimle gelip seçimle gidece¤ini deklare etmiﬂ bir partidir. Türkiye toplumunun dinsel
duyarl›l›¤›n› biraz daha fazla eksene al›yor olmas› onun totaliter bir siyasal ideolojiyi savunuyor anlam›na gelmez. O zaman Refah Partisi Genel Baﬂkanl›¤›'n›n yapt›¤›
gibi laik faﬂistler gibi bir tan›mlama yap›l›r ve denilir ki bir hukuk düzeni içinde faﬂizmin övgüsü de yasaklanmal›d›r. Türkiye'de laiklik totaliter bir biçimde, otoriter bir
biçimde uygulanmaktad›r. E¤er biz ötekisini kendimiz tan›mlay›p ona hukuk düzeni
içinde ne kadar yer verece¤imizi söylersek yanl›ﬂ yapar›z. Bir de ‹slamda insan haklar› yok, dediler. Belki bat›l› anlamda yok, ama haklar var, insana iliﬂkin haklar var.
Hatta hayvanlara yönelik bile haklar ve yükümlülükler var. Say›n hocam, ﬂey dedi,
"‹slam'› da otoriter bir biçimde uygulayabilirsiniz." Bu sizin niyetinize ba¤l›. Hz.
Ali'nin elindeki ‹slam bir adalet ‹slam›d›r. Ama Muaviye'nin elindeki ‹slam bir zulüm
arac›d›r. ‹kincisi laikli¤i bir Taliban gibi de uygulayabilirsiniz. Laikli¤i bir totaliter
otoriter ideoloji olarak da alg›layabilirsiniz. ﬁimdi yani zamanla giderek sistemden
tasfiye etmek mi gerekir?
Bir de çok hukuklu sistemi ben de savunmuyorum, ama çok yanl›ﬂ de¤erlendirildi. Yani çok hukuklu sistemi öneren arkadaﬂlar ﬂunu söylemiyorlar, bir görüﬂ olarak söylüyorlar. Say›n Erbakan iﬂte dinsel temelli bir hukuk olsun ve bu bütün hu-
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kuka dayat›ls›n demiyor. Ama bu ülkede ﬂu veya bu hukuk sistemine mensup olan
insanlar kendi hukuklar›na uygun olan bir yaﬂam tarz› sürsünler. Ve devlet bu yaﬂam tarz›na müdahale etmesin. Çok hukukluluktan benim kabaca anlad›¤›m bu. Yani öbür türlü peki ben size soray›m, tek hukukluluktan yanaysan›z gerçekten ﬂeriatç›lar, Talibanc›lar iktidara gelsinler. Kendi hukuklar›n› bütün topluma dayats›nlar.
Yani Taliban ﬂeriat› dayatt›¤› zaman tekil hukuku dayatt›¤› zaman, sizin hukuk anlay›ﬂ›n›za normunuza ayk›r› ﬂeyi devlet eliyle yapt›¤› zaman niye yanl›ﬂ oluyor da,
siz laiklik ad›na sekularizm ad›na bunu yapt›¤›n›z zaman do¤ru oluyor? Onun için
devlet hiç kimsenin insan haklar›na özgürlüklerine müdahale etmemeli. Bize çok ayk›r› gibi gelen hukuk sistemi içinde yer alan insanlar›n kendi hukuklar›na, dinsel
inançlar›na göre yaﬂamalar›na olanak sa¤lamal›. Çok hukuklu sistem önerisinin kabaca arka plan› bu. Bunu biraz daha ileri götüren insanlar varsa da bu da teorik
ﬂeyidir. Bunu teorik olarak reddedersiniz, ama yani Erbakan'›n dinsel teokratik bir
devlet özlemi içinde oldu¤unu zannetmiyorum. Sizden çok daha fazla da laik bir insan benim de tan›yabildi¤imiz kadar›yla. Bir de 85'teki program›nda, 4. ola¤an kongresinde say›n Erbakan'›n haklar, özgürlükler konusunda etmiﬂ oldu¤u bir konuﬂma
var. Bir de hocam dan bir tek örnek istedi. Kutsal kitapta bir tek ölüm cezas› ile ilgili örnek göstersin dedim.

Burhan ﬁenatalar
Lütfen Say›n Metiner zaman›n›z doldu. Müsaade eder misiniz çok hukukluluk
konusu ile ilgili olarak, bir dakikay› geçmeyecek biçimde Say›n Yücel Sayman da bir
aç›klama yapmak istiyor.

Yücel Sayman
Çok hukukluluk konusunda teorik bir ﬂeye girmeyece¤im. Çok hukukluluk anlay›ﬂ› baﬂka bir platformda ele al›nd›¤›nda sorunlar daha iyi tart›ﬂ›l›r. Ama ﬂimdi bu
söylendi¤i kadar›yla bak›n ﬂimdi ﬂu sorulara Erbakan'›n aç›klamalar›n› söyleyenler
aç›klayam›yorlar. Çok hukukluluk dedi¤iniz zaman, "herkes kendi hukukunu yaﬂas›n"
sorun de¤il. ﬁimdi bu otorite meselesi, kaynak meselesi. ﬁimdi bu devletin yap›s›n›
göz önüne ald›¤›n›z zaman, çok hukukluluk ad› alt›nda nas›l kald›racak? Yani kendi
hukukunu ortadan nas›l kald›racak? ‹ki farkl› gruptaki çözüm nas›l olacak? Yani hukukta o kadar kolay bir devlet kurarsan›z, etüt bir devlet kurup bunu monte eder-
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seniz, çözümü çok kolay. Ama faﬂist bir anlay›ﬂt›r, onun için faﬂisttir. Ama baﬂka
bir platformda yani o çok farkl› bir devlet anlay›ﬂ› içinde, farkl› bir örgütlenme içinde hukukun kaynaklar›n›n bizzat bireyin kendisinin oldu¤u, bireyin ad›na baﬂka birisinin de¤il, kanun koruyucular›n arac›l›¤›yla de¤il. Baﬂka türlü bir hukuk o çok hukukluluk olacakt›r. Zaten baﬂka türlü olamaz. Zaten insanl›k sonuçta oraya varacakt›r. Ama o baﬂka bir yap›. Bunun bugün tart›ﬂmas› teoriktir. Ama bugün uygulamaya kalkarsan›z müthiﬂ tehlikelidir.

Burhan ﬁenatalar
Teﬂekkürler efendim. Bütün bu tart›ﬂmalar›n san›r›m en az›ndan bana ve arkadaﬂlar›ma gösterdi¤i iki tane nokta var. Bir tanesi ﬂu. Arkadaﬂlar›m›z iyi ki bu
toplant›y› düzenlemiﬂler. Çünkü bir ço¤umuzun zihninde baﬂlad›¤›m›z zamandaki
sorular›n hepsini cevapland›rm›ﬂ olmam›z bir yana, belki tersine baz› konular biraz
daha tart›ﬂmaya muhtaç sorular olarak bu toplant›dan ayr›laca¤›z. Her iﬂte bir
hay›r vard›r derler. Burada da bir hay›r var. Türkiye'de demokrasi kelimesi herkes
taraf›ndan çok kullan›ld›, herkes demokrat oldu¤unu iddia etti. Fakat gerçekten
demokrasi nedir do¤ru dürüst bilinmeden ve bilinmedi¤i için de birbirine z›t anlamlarda kullan›larak, Türkiye'de mesela demokrasi baz› kiﬂiler taraf›ndan sadece ço¤unlu¤un iradesi olarak anlaﬂ›ld›. Baz› kiﬂiler taraf›ndan sadece bir sivil rejim olarak anlaﬂ›ld›. Baz› kiﬂiler taraf›ndan sadece bir seçim yap›lmas› olarak anlaﬂ›ld›.
Bugüne kadar Türkiye'de sadece sivil rejimler döneminde de ola¤anüstü halde yaﬂamasak bile s›k›yönetimde yaﬂamasak bile gerçekte demokratik bir yap›ya, demokratik bir topluma, demokratik bir kültüre sahip oldu¤unu söylemek imkans›z. Ve
buna karﬂ› ister ›rkç› kesimler gelsin, ister siyasal ‹slamlar gelsin, gelenler karﬂ›s›nda da çok sa¤l›kl› bir karﬂ› ç›k›ﬂ, çok sa¤l›kl› bir savunma yap›lamad›. Ayn› ﬂey
ayn› sorun bugün yine yaﬂan›yor. Biraz evvel mesela, buna yönelik ayr›nt›ya girilemeyen bir tart›ﬂma vard›.
Asl›nda terimlerde bir netlik yok. Yani insan haklar› derken Say›n Gemalmaz
kendi hukukçu formasyonuyla çok spesifik bir ﬂeyi kastediyor. Say›n Metiner'in ona
karﬂ›l›k söyledi¤i ﬂey ‹slamiyetteki haklar, asl›nda farkl› ﬂeyler. Ve bu farkl› ﬂeylerin
farkl› olduklar›n›n ortaya ç›kmas› için uzun tart›ﬂmalara ihtiyac›m›z var. Demokrasi
için böyle, insan haklar› için böyle, buna benzer bir çok kavram var. Ve dolay›s›yla
bugünün platformlar›n› her ﬂeye ra¤men ben çok yararl› görüyorum. Bugünün plat-
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formlar›n› benzer baﬂka alanlarda desteklemek laz›m. Benzer baﬂka alanlar derken
yine bir arkadaﬂ›m›z›n eleﬂtirisi vard›. Her tart›ﬂmaya, mutlaka ﬂu kesimden bu kesimden kiﬂilere bakmamak laz›m. Baz› tart›ﬂmalar›n böyle yap›lmas›nda yarar var.
Baz› tart›ﬂmalar›n da farkl› bir biçimde yap›lmas›nda yarar var. Türkiye'de gerçekten ben sosyal demokrat partiler de dahil, sadece siyasal ‹slama karﬂ› veya ›rkç›l›¤a karﬂ› de¤il, bütün partiler içinde herhangi bir ﬂeye karﬂ› olmaks›z›n sadece demokrasiyi güçlendirmek için demokrasi ve insan haklar›n›n tart›ﬂ›lmas›na ve bir anlamda e¤itimine de ihtiyaç oldu¤u kan›s›nday›m. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda üstlerine düﬂenleri yapmalar›n› da çok hay›rl› bir giriﬂim olarak görüyorum. Bu
sözlerle bu toplant›y› düzenleyen arkadaﬂlar›m›za çok teﬂekkür ediyorum. Bu saate
kadar izleyen bir kaç bas›n mensubu kald› onlara da teﬂekkür ediyorum. Ve özellikle
tabii panelist arkadaﬂlar›m›za ve bu raporu haz›rlam›ﬂ olan Say›n Gemalmaz'a hepimiz ad›na teﬂekkür ediyorum ve bu tart›ﬂmaya sa¤lad›klar› katk›lar için kendilerine ﬂükranlar›m›z› ifade ediyorum. Bu ﬂükranlar›m›z›n sadece sözlü de¤il somut
parlak bir ifadesi olmak üzere plaketlerin verilmesi aﬂamas›na geçiyorum. Ben görevimi gerçek görevli arkadaﬂ›m›za devrediyorum çok teﬂekkür ediyorum.

Nail Sanl›
Çok teﬂekkür ederim. De¤erli arkadaﬂlar bütün panelistlerimize teﬂekkür ediyorum. Bir iki konuda çok k›sa bir bilgi aktarmak istiyorum size. Gerek aç›l›ﬂta gerek aras›nda fazla vaktinizi almamak üzere gelen kutlama mesajlar›n› okumam›ﬂt›m ama Baﬂbakan ve Bakanlar Kurulu dahil di¤er kitle örgütleri de dahil olmak
üzere bugünkü panelimize toplam 79 adet kutlama ve tebrik mesajlar› gelmiﬂtir.
Bunu aktarmak istedim.
‹kincisi bizim bugünkü raporumuzun sunulmas›n› Oda Yönetim Kurulumuz gündemine ald›¤›nda yaklaﬂ›k bir seneye varan çal›ﬂman›n ürünü olarak ortaya ç›kt›.
Say›n Gemalmaz hocam›z›n da san›r›m 6 – 7 ayl›k bir sürede kaleme alma ﬂeklinde
yol ald›. Daha önce biz bu raporu ay›n 26's›nda 26 Mart'ta Odam›z›n Dan›ﬂma
Meclisi'nde daha geniﬂletilmiﬂ bir Dan›ﬂma Meclisi toplant›s›nda oda üyelerimizle
birlikte tart›ﬂt›k. Arkas›ndan 27'sinde bir bas›n toplant›s› ile duyurusunu yapt›k ve
aç›l›ﬂta Oda Baﬂkan›m›z›n aç›klad›¤› gibi oy birli¤i ile Dan›ﬂma Meclisimizden ç›kan
bu raporumuzu bugün Oda üyeleri mizden ziyade kitle örgütleriyle sivil toplu örgütleriyle tart›ﬂmak üzere bu paneli tertipledik. Onun için kat›l›m aç›s›ndan bugün üye
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lerimizden ziyade di¤er kitle örgütlerinin temsilcileri davetliydi. Bunu bir hat›rlatmak istedim. Çok k›sa bir süre içinde de plaket törenini gerçekleﬂtirmek istiyorum.
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Vergi ‹daresi ‹le Meslek Mensubu Aras›ndaki
‹liﬂkiler
Tarih

: 24.03.1998
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24.03.1998

Sunucu
Odam›z›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Vergi ‹daresi ile Meslek Mensubu Aras›ndaki ‹liﬂkiler” adl› foruma bu dönemin ilk etkinli¤i olarak devam edece¤iz. Aç›l›ﬂ› yapmak
üzere Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan’› mikrofona davet ediyorum.

Yahya Ar›kan
‹stanbul Yeminli Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› ve Defterdar›m›z Say›n Sezai
Onaral; sevgili meslektaﬂlar›m ve bas›n›n de¤erli üyeleri hoﬂgeldiniz.
Ülkemizde hem süregelen vergi politikalar› hem de vergilerin toplanabilmesine
iliﬂkin araç ve yöntemler daima tart›ﬂmal› konular›n baﬂ›nda gelir. Verginin oluﬂturulmas›, kay›tlar›n do¤ru tutulmas›na ve beyanlar›n vergi idaresine do¤ru verilmesine ba¤l› oldu¤u herkesce bilinmesine ra¤men ülkemizde geç de olsa yasal statüye
kavuﬂturulan muhasebe mesle¤ine ve onlar›n uygulay›c›lar› olan biz muhasebeci ve
mali müﬂavirlerin halen güven duyulmamaya devam edilmektedir. Vergi gelirlerinin
gerçek anlamda toplanabilmesi, vergi düzeninin oturtulmas›na ba¤l› oldu¤u herkesçe bilinmesine ra¤men hala ülkemizde götürü vergi sistemine devam edilmekte. Bir
baﬂka anlamda ise siyasi bask›lar sonucunda nerede ise iﬂletme ve bilanço esas›
dahil kald›r›larak muhasebenin yokedildi¤i götürü vergi sistemine geçilmek istemektedir.
Bizler, yani mesle¤in uygulay›c›lar› olarak diyoruz ki götürü vergi sistemi kald›r›ls›n. Kay›tlar ruhsatl› meslek mensuplar›nca tutulsun. Vergi idaresi ise beyannamelerin kabulünde odam›za kay›tl› meslek mensubunun imzas›n› aras›n. Vergi
toplanmas›nda direkt muhatap olan mali teﬂkilat›m›z ile mesle¤in uygulamac›s›
olan bizler bu forumda maliye teﬂkilat› ile iliﬂkilerimizi geliﬂtirmek, sorunlar› net
olarak ortaya koymak ve sonuçlar› birlikte çözebilmek için biraraya geldik. Her ne
kadar ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› olarak bizce ana hatlar›
belli olan sorunlar ve çözüm önerilerimiz demokratik ve kat›l›mc›l›k anlay›ﬂ›m›z gere¤i olarak bu forumda görüﬂlerimizi sunuyoruz. Forumda çözümünü arayaca¤›m sorunlar ana baﬂl›klar halinde s›ralarsak. Vergi daireleri aras›nda uygulama standar-
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d› olmamas›. Meslektaﬂ›n vekaletname ile temsil edilmemesinden do¤an s›k›nt›lar.
Vergi düzenine tam uyum için her belgede meslek mensubunun onay›n›n aranmamas›. Vergi tahsilatlar›n›n tüm bankalar›nca al›nmamas› nedeni ile vergi daireleri basit
birer vezne haline dönüﬂmesi. Muhasebecilerin toplad›klar› paralar› toplu ﬂekilde
ödeyememe nedeni ile para taﬂ›yor olmalar› riskleri odam›z› temsilen vergi daire lerinde muhasebeciler odalar›n›n aç›lmas› ve di¤erleri. Bütün bu sorunlara forumun
çözüm oluﬂturacak platform olmas› dile¤iyle bizlere bu olana¤› sa¤layan Say›n Sezai Onaral’a ve vergi idaresinin tüm mensuplar›na sizler ad›na teﬂekkür ediyor sayg›lar sunuyorum.

Sunucu
Bugünkü forumumuzu yönetmek üzere ‹stanbul Defterdar›m›z ve ‹stanbul Yeminli Mali Müﬂavirler Oda Baﬂkan› Say›n Sezai Onaral Bey'i kürsüye davet ediyorum.

Sezai Onaral
Say›n Baﬂkan, de¤erli meslektaﬂlar›m; sözlerime baﬂlamadan önce hepinizi
sayg›lar›mla selamlar›m. Böyle bir imkan› bize lütfetti¤iniz için de¤erli meslektaﬂlar›ma, ‹stanbul Odas› yöneticilerimize ﬂükranlar›m› sunar›m.
Sizlerle bundan önce belli yerlerde biraraya geldik. Bunlar genellikle hepimizin
hat›rlad›¤› gibi seçim ortamlar›yd›. Duygular›m beni yan›ltm›yorsa, bugün ilk defa
k›sa vadede bir seçim olmad›¤›na göre bu ortamdan uzak, mesleki sorunlar›m›z›n
rahat ortamda envanterini yapaca¤›z. Ve müﬂtereken aﬂa¤› yukar› anahatlar› ile
say›n baﬂkan›m›z›n da ifade etti¤i sorunlar konusunda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunaca¤›z. Bunu da de¤erli meslektaﬂlar›m mesleki geliﬂmemizde önemli bir merhale
olarak kabul ediyorum. Belki de ‹stanbul’da ilk defa böyle bir toplant› düzenlendi. Ve
bu toplant›ya hem yeminli mali müﬂavirler, hem serbest muhasebeci mali müﬂavirler hem de vergi daireleri müdürlerimiz belki de ilk defa biraraya geliyorlar. Hiç birﬂey yapmasak bile biraraya gelmiﬂ olman›n heyecan›n› hissediyorum. Duygusall›¤›m›
ba¤›ﬂlay›n. E¤er meslek ad›na gelecek ad›na birﬂeyler yapacaksak, herﬂeyden önce
öyle ortamlarda bir araya gelebilmeyi ö¤renmeliyiz. O aç›dan bunun hay›rl› bir baﬂlang›ç olmas›n› hepimize diliyorum.
Vergi konusuna gelince, geçen günkü bir toplant›da da ifade etti¤im üzere ül-
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kemizde aﬂa¤› yukar› vergi konusunda söylenmedik hiçbir söz yoktur. Bizim vergiciler olarak en önemli hedeflerimiz ise daha önce ifade etti¤im vergi idaresinin iyileﬂtirilmesi esas›na yöneliktir. Bizim bugüne kadar en önemli ilke olmas› gereken vergi
gayretimiz, hepinizin de bildi¤i gibi hergün gördü¤ünüz gibi malesef ihmal edilmiﬂtir. Bütün dünyadaki örneklere bakt›¤›m›z zaman görüyoruz ki, en özel yer vergi dairesidir. Çünkü mükelleflerimizle ve meslektaﬂlar›m›z›n hergün biraraya gelip, hergün
onlarla muhatap olduklar› yer vergi daireleridir. ‹stanbul’daki vergi dairelerine bakt›¤›m›z taktirde, aﬂa¤› yukar› 485 bin gelir vergisi mükellefi, 70 bin kurumlar vergisi
mükellefi, 43 vergi dairesi. Bu çaptaki bir ﬂehirde böyle bir metropolde, taktir edersiniz ki bu ölçüdeki vergi dairelerimizle sorunun üstesinden gelmek kolayl›kla mümkün de¤il.
De¤erli meslektaﬂlar›m k›saca ifade etmek gerekirse bizim hedefimiz vergiler.
Bugün bu toplant›da vergi dairelerimize muhatap olan meslek taﬂlar›m›zla ki mükellefle vergi dairesi aras›ndaki iliﬂkide bunlar çok önemli bir köprü durumundad›rlar, olay›n d›ﬂardan nas›l göründü¤ünü öncelikle tespit etmemizin daha uygun olaca¤›n› düﬂünüyorum. E¤er oturumun sonunda zaman kal›rsa ben de sizlere olay›n
içerden nas›l oldu¤unu, ne gibi sorunlar›m›z oldu¤unu özellikle anlatmak, arzetmek
ihtiyac›n› duyuyorum. Yani böyle bir toplant›y› düzenlerken usul olarak biz sizleri
dinlemek durumunda iken, biz bir tak›m olaylar› ortaya koymak sureti ile sizlere baz› ﬂeyleri anlatmak durumuna düﬂmüﬂ olmayal›m. K›sacas› bugün buraya de¤erli
meslaktaﬂlar›m›z›n sorunlar›n›n bir envanterini yapmaya, onlar› dinlemeye geldik.
Çözümler konusunda ise daha sonraki görüﬂlerimizi k›saca ifade edebilece¤im. Ancak herﬂeye ra¤men düzenlenen bu forumun çok hay›rl› baﬂlang›ç olmas›n› diliyorum. Ben de usul olarak da bir noktaya dikkatlerinizi sunmak istiyorum. Sorunlar›m›z› ortaya koyarken lütfen fazla heyecanlanmay›n. Bak›n›z ben çok heyecanl›y›m. O
yüzden devaml› frene bas›yorum. Yani serbest muhasebeci mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›z›n bir ço¤unu tan›yorum. Seçimden de yeni ç›km›ﬂ oldu¤u için, belki bu seçim
havas›ndan kendilerini kurtararamam›ﬂ olabilirler, o aç›dan sorunlar›m›z› en güzel
ﬂekilde daha az heyecanlanarak ifade etmelerini diliyorum. Toplant›m›z›n hepimize
hay›rl› olmas› dileklerimle sayg›lar sunuyorum.
ﬁimdi de¤erli meslektaﬂlar›m›zdan sorunlar›n› dile getirmek isteyenlerin öncelikle isimlerini tespit edelim. Kendilerine s›ra ile söz hakk› verece¤iz. Daha sonra
belki k›sa bir ara vermemiz icap ederse, ara veririz. Bunun takibinde bunlar› bu
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alandaki içinde bulundu¤umuz olanaklarla de¤erli meslektaﬂlar›m›zdan söz almak
isteyenler lütfen isimlerini versinler. Buyrun efendim.

Hayri Suçsoran
Sayg›de¤er Defterdar›m›z›, Sayg›de¤er Gelirler Müdürümüzü, Defterdar Yard›mc›m›z›, de¤erli meslek mensubumuzu, de¤erli Odalar Birli¤i temsilcimizi, bütün
konuklar› ve de¤erli meslektaﬂlar›m› sonsuz sayg›lar›mla selaml›yorum. Serbest
muhasebeci mali müﬂavir, olarak ﬁiﬂli bölgesinde serbest meslek faaliyetimi icra
etmeye çal›ﬂmaktay›m, sekiz seneden beri.
De¤erli arkadaﬂlar›m, Say›n Defterdar›m›z heyecanlanmay›n dediler ama heyecanlanmamak elde de¤il. Neden de¤il, çünkü bu toplant›ya geldim, sevdi¤im arkadaﬂlar nas›ls›n diye herkes sorar ya, herkes nas›ls›n Hayri, diye sorduklar› zaman
elbisemin rengindeyim. Ve de ﬂu gömle¤imin vaziyetindeyim. Yani gömlek kapanm›yor iki yan›. Kravatla kapatmaya çal›ﬂt›k ama halen aral›k kalm›ﬂ vaziyette. ‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi’ni, tabii ilkokul ortaokul ve liseyi de hiç kopya çekmeden
dürüst bir ﬂekilde bitirdim. 20 senede bitirdim. Hiç kopya çekmedim. ﬁimdi isimlerini de unuttum, 1520 tane ders, hukuk fakültesi midir, iﬂletme midir bütün her
fonksiyonu kapsayan derslerin, istatistikler, matematik denklemleri her türlü ﬂeyi
okuyarak bitirdik. Babam vergi dairesi ﬂefli¤inden emeklidir. Maliye'ye 32 sene hizmet etmiﬂtir bilfiil. Ve rüﬂvet yiyeni sopa ile kovalayan bir yap›ya sahiptir. Bize de
dürüstlü¤ü ö¤retmiﬂtir sa¤olsun. Oku adam ol ve dürüst ol. Biz de okuyup adam
olmaya çal›ﬂt›k ve dürüst adam olmaya çal›ﬂt›k. Dürüst imaj› çizenlerin yüzde 10
olabildi¤i bir ülkede bulunmaktay›z.
De¤erli arkadaﬂlar mesle¤imizin iki sene önce yasas›, korkunç bir refaha varan bir süre sonra ç›k›nca ümitlenmiﬂtik. Ve okulu bitirdikten sonra da biraz geçiﬂ
yapt›m. Tabii seçilecek meslekler belirli sermaye olmad›¤› için 32 sene çal›ﬂm›ﬂ bir
memur ailesi, ‹stanbullu bir aile olarak hemﬂeri iliﬂkileri de tabi söz konusu de¤il.
Dolay›s›yla ne yapabiliriz diye düﬂünürken önümüze ç›kan muhasebecilikti ve belli bir
ﬂirkete girip ba¤›ml› olarak sabah sekiz, akﬂam alt› yapmayal›m da serbest olarak
yine ufak bir özgürlük bulunur meslekte diye serbest muhasebecili¤i seçtik ve yasam›z da iki sene önce ç›k›nca hakikaten ümitlendik. Bir ünvan veriliyor, ruhsatlar veriliyor. Aman ﬂimdi oduncu yap›yordu bu mesle¤i, kömürcü yap›yordu okuma yazma
bilmeyen yap›yordu, bundan sonra yapamayacak. ‹yi ki biz bu mesle¤i seçtik dedik.
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Yani bu mesle¤i seçmemizin gerçekten güzel oldu¤u inanc›na kap›ld›k. Fakat zaman
içinde gördü¤ümüz ﬂudur ki verilen serbest muhasebeci mali müﬂavir ruhsat› ki o
da serbest muhasebeci olmad›¤›, serbest muhasebeci mali müﬂavir oldu¤umuz için
sevinmiﬂtik ayr›ca. Duvarda as›lan, hiç kimsenin yüzüne bakmad›¤› bir amir olarak
öyle bir diploma yan›nda duran bir belge alm›ﬂ durumday›z. Bu niye böyle oldu de¤erli arkadaﬂlar? Bir yasa bu memlekette niye uygulanmaz? Kurallar her zaman
çi¤nenmek için midir? Yasalar çi¤nenmek için midir?
Kanun ne diyor, ruhsat› olmayan bu iﬂi yapamaz. Hadi buyrun bak›n uygulamaya. ‹ki muhasebeciden biri hatta üç muhasebeciden ikisi ruhsats›z, belgesiz, vergi ödemez, bürosu yok, bu iﬂi yapar. Mükellefe gidin, ben yap›yorum efendim. Nas›l
yap›yorsun kardeﬂim? Ne rezalettir. Yalan ortam› içinde yüzülmektedir. De¤erli arkadaﬂlar Maliye Bakan›’yla dün ‹nterstar muhabiri de¤erli arkadaﬂ›m konuﬂurken
sordu, vergi kaça¤› ne boyuttad›r? Büyük boyuttad›r. Bunun önlenmesi için ne laz›md›r? Çare çözüm diye sunulan vergi idaresinin güçlendirilmesi. Ha mutlaka ki
güçlü bir vergi idaresi gerekir, buna hay›r diyemiyoruz. Ama her zaman bekledi¤imiz
gibi, bas›ndan ve medyadan bekledi¤imiz gibi, meslektaﬂ›n kullan›m› nerede? Meslektaﬂ›n görevi vergi idaresi ile mükellef aras›ndaki iliﬂkileri düzenlemektir. Burada
vergi idaresinin geçersizli¤i için en güzel çözüm, bu tahsilli kitlenin kullan›lmas› de¤il
midir? Yeri geldi¤i zaman ve bizim toplant›lar›m›zda kongrelerimizde ben de sizdenim demek yeterli olmamaktad›r. Sa¤olun varolun meslektaﬂlar, demek yeterli olmamaktad›r. Bize verilen fonksiyon ne olacakt›r? ﬁu ana kadar sorumluluk verilmiﬂtir. Yetkimiz yoktur. Mükellefin yan›na gitti¤imiz zaman selam bile vermemektedir. Çünkü kelle vergisi gibi hayat standard› konulmuﬂtur. Vergi denetimi iyice aﬂa¤›
edilmiﬂtir. Hiçbir ﬂey yoktur. Asgari hayat standard›nda vergisini veren zaten sorunu bu yere getirmiﬂ. O zaman bu ortamda muhasebeci önemli olur mu? Halbuki
muhasebeci önemli de¤il midir? Bizim silahl› kalemimiz de¤il midir? Kalemimizden
kan damlamamas› laz›m de¤il midir?
De¤erli arkadaﬂlar büyük üzüntü içindeyim. 1 Ocak tarihinde 31.12.92’de duruma bak›p kapan›ﬂ dilekçemi ﬂu andaki duruma göre haz›rlamaktay›m. Çünkü mükellef adedim yar›ya kadar inmiﬂtir. Burada Körfez krizinin etkisi ile kapanmalar›n yan›nda büyük ço¤unlukla korsan muhasebeciye kaçmalar vard›r.
Korsanlar cirit atmaktad›r. Vergi idaresi içinde, vergi memurlar›n›n içinde bile
defter tutulmaktad›r. Bunlar bir an evvel önlenmelidir. Meslek mensubu yeterlidir,
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bilinçlidir, dürüsttür. Genellikle dürüsttür. Meslek mensubuna önem ve fonksiyon
verilmelidir. Kaçak muhasebeciler kesinlikle önlenmelidir. Korsan muhasebecinin önlenmesi için ne gerekiyorsa yap›lmal›d›r. Gündemin en önemli maddesi budur. Bununla ilgili ayr›ca birkaç paneller yap›lmal›d›r. Sorunun çözümü buradad›r. Verginin
toplanmas› buradad›r. Meslektaﬂlar›n ac› çekmemesi buradad›r. Korsan muhasebecinin önlenmesi için, verilecek beyannamelerin arkas›ndan yap›lan yerler yetkiyi
dolduran muhasebe cinin yetkili muhasebecinin kaﬂe ve imzas›n›n yeri göstermeli
midir? Buraya kaﬂesi ve imzas› olmayan beyan al›nmamal›d›r. En az›ndan bir kontrol mekanizmas› aç›s›ndan bu kesinlikle getirilmelidir. Bu getirilmeyecek birﬂey de¤ildir. Ve mükellef bilinçsiz olarak belki buna karﬂ› ç›kabilir, ama izah edildi¤i zaman
kesinlikle mükellef de buna raz› olmaktad›r. Benim konuﬂtu¤um mükellefler, korsanl›kla bir yere var›lmaz. Gelelim kurallara, gelelim kanunlara. Umutsuzum ama yar›nki
günlerde umutlu olmak dile¤iyle. 31.12.92’ye karar gerek Odalar Birli¤imizden gerek
maliye teﬂkilat›ndan, gerek ‹stanbul Odas›'ndan ve odalar›n birbirine topu atmadan
meslektaﬂ›n bu soru nuna son derece ivedilikle acil gece gündüz çal›ﬂmakla k›sa
süre veriyorum, y›lbaﬂ›na kadar kesin iyileﬂtirici ﬂeyler görülmezse büyük kapanmalar olacakt›r. Meslektaﬂlar›mla konuﬂmaktay›m ben. Çok memnun de¤ildir. Büyük
kapan›ﬂ dilekçeleri toplu olarak verilecektir. Sayg›lar sunar›m.

Sezai Onaral
Say›n Hayri Bey'e teﬂekkür ediyoruz. Baz›lar› meslek sorunlar›, baz›lar› da
idareyi ilgilendiren sorunlar olmakla beraber, bir tek noktay› hat›rlatarak di¤er arkadaﬂa söz verece¤im. Vergi sistemimizdeki hayat standard› vs. gibi tepki gösteren bir tak›m zaruretlerden ortaya ç›kt›¤›n› hepimiz biliyoruz. Hayat standard› ile
ilgili beyan› hiç merak etmeyin. Mükellefler dolduramad›. Mutlaka muhasebeciye ihtiyaç var. Teﬂekkür ederim. Say›n Feridun Yücel.

Feridun Yücel
Say›n muhasebe mesle¤i üyeleri; benim inanc›ma göre vergi idaresinin politikas›, vergi mükelleflerini artt›rmak olmal›d›r. Fakat bu sene baz› noktalar tespit
ettim. Y›llardan beri muhasebecilik yap›yorum. Aç›l›ﬂlar falan bildiriyoruz. Aç›l›ﬂ
yapmak için müracat etti¤imizde yoklama memuru gelip tespit edip bildirece¤i yerde, yoklaman› yapmam senin, ﬂu kadar isterim, bu kadar isterim. Bunu odaya falan
açt›m, arkadaﬂlar ilgileniriz dediler. Fakat ayn› bölgeden bir tane daha ç›kt›. ‹nan›r
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m›s›n›z, beﬂ milyon istiyor yoklamay› yapmak için memur. Böyle birﬂey, yani adedini
art›rmaksa mükellefin ve vergi dairesinin gelirini ço¤altmaksa ters politika. Ben ﬂimdi tabii bunu ilgili yerlere gerekli ﬂeyleri açt›m. Yaz›l› dilekçe istiyorlar. Mükellef bu sefer geldi. Tabii izin belgesi kendisi yapacakm›ﬂ. Aman dedi, yaz›l› ﬂeyi verme beni yakarlar. Benim ricam mükellef adedini art›r›c› politika olmas› laz›m. Vergi dairesinin lehine de, bir yerde hepimiz mükelleflerinden gelir temin eden insanlar oldu¤umuz için
bizim de lehimizedir.
Mesela gene biliyorum, ‹stanbul’da nakliye iﬂiyle u¤raﬂanlar, milyarl›k yat›r›mlar›n vergi iﬂi bizim gibi serbest meslek yapan kimse en aﬂa¤› altm›ﬂ milyon hayat
standard›na tabi belli bir vergi vermesi laz›m. Yani bu artt›r›c› ﬂey ise, kapsamsa,
bunlar› da almak laz›m. Gerçe¤e geçirmek laz›m. Biz ondan vazgeçtik, gerçek usulde
dilekçe ile müracaat ediyoruz. Formaya girecek adam. Fakat onu formaya sokmaktan imtina eden memurla karﬂ›laﬂt›k. Ben bu durumun izade edilmesini istirham ediyorum, teﬂekkür ediyorum.

Sezai Onaral
Say›n Feridun Yüce’ye teﬂekkür ediyoruz. Vergi mükelleflerinin adetinin azl›¤›
konusunda 10 milyonluk bir ﬂehirde 485 bin vergi mükellefi olmaz. Yani yüzde 10 hesab› ile olsa en az bir milyon mükellef olmas› gerekti¤ini ﬂahsen düﬂünüyorum. Tabii
mükelleflerin art›r›lmas›, hem idare bak›m›ndan, hem meslektaﬂlar›m›z bak›m›ndan
yeni imkanlar›n sa¤lanmas› amac›n› taﬂ›r. Onun için toplu yoklamalar yoluyla mükelleflerin art›r›lmas› yoluna gidilecek. Bu bizim politikalar›m›z›n esaslar›ndan birisi. Ancak daha önce ifade etti¤im gibi, ﬂu andaki mevcut vergi dairelerimizde 30 bin, 40
bin mükelleflerle vergi daireleri oluﬂuyor. Bunlar›n rakamlar›n› azaltmakla vergi dairelerinin adedini art›rmak birinci yol. Ondan sonra bunlara hakim olunur bir ölçüde. Götürülük konusu hepimizin bildi¤i gibi bizim vergi sistemimizin en gerçek usulden bizi
uzaklaﬂt›ran en önemli unsurlardan birisi daha do¤rusu. Bu konuda tabi ki yasal düzenlemelerin de¤iﬂtirilmesi. Ve buradaki mantalitenin de¤iﬂtirilmesi gerekiyor. Bunlara toplant›n›n sonunda topluca de¤inece¤im. Bu tür toplant›larda biz yeni birﬂeyler
ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz. Birﬂeyler yapmak için meslektaﬂlar›m›z›n düﬂüncelerini görüﬂlerini ö¤renmek istiyoruz. Yani bu merak›m›z› devam ettirmek niyet ve azmindeyiz.
Bunu biraz daha belli standarta getirmemizi rica ediyorum. Say›n Mustafa Yeniözgen’e söz veriyorum. Buyurun.
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Mustafa Yeniözgen
Say›n Meclis Baﬂkan›m, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Say›n Defterdar›ma beﬂ tane sorum var. Yeni aç›lan Sar›gazi Vergi Dairesi ve
taﬂ›nan Ümraniye Vergi Dairesi bünyeleri içerisinde muhasebe odalar› aç›lacak m›?
Aç›lacaksa ne zaman aç›lacak?
Say›n Defterdar›m, bu mesle¤i icra eden bizlerin vergi dairelerinde çekti¤i s›k›nt›lar› say›n vergi dairesi müdürleri çok yak›ndan görmektedirler. Bizim vergi dairelerinden bir telefona, bir faksa, hatta orada dilekçemizi yazaca¤›m›z bir daktiloya ihtiyac›m›z var. Bütün adliyelerde avukat odalar› oldu¤u halde vergi dairelerinde
muhasebeci odalar› yok. Daha önceleri vergi dairelerimizin binalar›nda yer yok diye
söyleniyordu. Fakat ﬂu anda yeni aç›lan Sar›gazi ve Ümraniye Vergi Daireleri binalar›nda yer mevcuttur. E¤er bize böyle bir oda, muhasebeciler odas› verilecekse biz
bölge muhasebecileri olarak içinin fotokopisini, faks›n›, telefonu daktilosunu karﬂ›lamay› taahhüt ediyoruz.
Gene Ümraniye ve Sar›gazi Vergi Daireleri ile ilgili bir sorum var. Mükellef say›lar›nda azalma olmad›¤› halde, vergi dairelerinde makine eksikli¤i var Say›n Defterdar›m. Oraya iki üç makina daha konulursa son günlerdeki s›k›ﬂ›kl›klar daha azalacak. Dolas›yla say›n müdürlerimin de muhasebeciler için toplu vezne açmas› olaylar› gündeme gelecektir. Yine vergi dairelerinde muhasebeci odalar› açma imkan›
var m›?
Bir de mesle¤imizin sayg›nl›¤›n› düﬂüren, bizlere s›radan bir insan muamelesi
yapt›ran kaçak muhasebeciler var. Kaçak muhasebeciler bizim ülkemizde oldu¤u gibi maalesef ve maalesef vergi dairesi bünyesinde çal›ﬂan memurlar taraf›ndan da
defterler tutulmaktad›r. Mersin Defterdar›, vergi dairesinde çal›ﬂan memurlar›ndan defter tutmamas›na dair beyan istemiﬂtir. Geçmiﬂte bunun da örne¤i vard›r.
Say›n Defter dar›m, ‹stanbul’da bunu uygulamay› düﬂünüyor musunuz? Sayg›lar
sunar›m.

Bir kat›l›mc›
Zaman zaman karﬂ›laﬂt›¤›m›z baz› sorunlarla ilgili, Say›n Defterdar'dan kendi
birimleri ile ilgili baz› taleplerim olacak. Onlar› dile getirece¤im. Birincisi, takdir komisyonlar›ndaki mükellefin defter ve belgelerinin genelde istemeden yap›lan takdirlerin son verilmesini talep ediyorum. ‹kinci iste¤im, yine vergi idaresi personelinin
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hizmet içi e¤itiminin art›r›lmas›n› talep ediyorum. Yine bir talebim, inceleme süresinin k›saltma tedbirlerinin al›nmas›n› talep ediyorum. Yoklama memurlar›n›n say›lar›n›n artt›r›larak, yoklama sürelerinin k›salt›lmas›n› talep ediyorum. Bir de Anadolu
yakas›nda mümkünse uzlaﬂma komisyonu oluﬂturulmas›n›, ihtisas vergi dairelerinin
mümkünse kurulmas›n›, Anadolu yakas›nda da kurulmas›n› talep ediyorum. Gerek
iklim ﬂartlar›ndan olsun, gerekse de uzakl›¤›ndan dolay› zaman zaman uzlaﬂmalar›m›za kavuﬂam›yoruz. Bu taleplerin gözönüne al›nmas›n› istiyorum, teﬂekkür ediyorum.

Bir kat›l›mc›
Vergi dairesinin en büyük s›k›nt›lar›ndan bir tanesi, bizlerin yaﬂad›¤› ve sizlerin
de vergi idarelerinde ters olaylardan birisi aç›l›ﬂlarla baﬂlamakta. Kanun koyucu
veya vergi idaresi vergi tescilinden sonraki bir tak›m ters önlemleri sarf›nazar edebilmek düﬂüncesi ile bir yoklama uygulamas› söz konusu. Ve aç›l›ﬂa, iﬂe baﬂlama dilekçesini verildi¤i tarihten itibaren vergi dairesi kendi elemanlar›n› bir iﬂyerine göndererek yoklamay› yapmadan o iﬂyerine tescil hesap numaras› veya bas›n izin belgesi vermeme gibi bir olay içinde. ﬁimdi uygulamaya geçersek ki bunu zannediyorum
duyuyor ve biliyorsunuz. Vergi idaresinin önlemek istedi¤i maksatta iﬂyeri açan,
yani naylon fatura kesmek üzere iﬂ yeri kuran ve sonradan kay›p olacak olan veya
doland›r›c› mahiyette olan mükellef, di¤er mükelleften ayr›. Zaten iﬂyerini çok iyi imkanlarla çok iyi büro donatmalar› ile ve çok iyi ﬂekil ﬂartlar› ile aç›yor. O açt›ktan
sonra zaten kayboluyor. Yani açarken öyle bir kayd› yok. O orada mevcut, her türlü
olanaklar› mevcut. Sekreteri mevcut, bürosu mevcut, iﬂyeri mevcut, fakslar› mevcut, bilgisayar› mevcut. Çünkü o baﬂta belli bir güveni vermek zorunda sahtekar
olarak. O sonradan sahtekarl›¤a baﬂl›yor ve bu hakk› sonradan konuﬂuyor.
Bu olay gündemde iken, biz asl›nda sahtekarl›k yapmayacak olan vergi mükellefini bir tak›m zorlamalar içine itiyoruz. Nas›l itiyoruz, size küçük bir örnek vereyim.
Yoklama memuru gidiyor yoklamas›n› yap›yor. Ve yoklamas›n› mükellefe soruyor. Diyor ki kaç iﬂçi çal›ﬂt›racaks›n›z? Ve mükellef de beyan olarak on iﬂçi çal›ﬂt›rmay›
düﬂündü¤ü bir iﬂyerinde on iﬂçi çal›ﬂt›rabilirim, diyor. Ve yoklama memuru on iﬂçi
çal›ﬂt›racak diye yaz›yor. Adam iﬂe yeni baﬂlam›ﬂ ve o iﬂçiyi ancak dört ay sonra
çal›ﬂt›rmaya baﬂl›yor. Bak›yorsunuz vergi dairesinde yoklamaya, burada on iﬂçi çal›ﬂ›yor, ama baﬂlad›¤› tarihte iki iﬂçi var diye Takdir Komisyonu’ndan bir karar. Se-
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nin yoklama fiﬂinde on iﬂçi çal›ﬂ›yordu, nerede bunun sekiz tanesi? Evet iﬂe yeni
baﬂlayacak bir insanda demirbaﬂ kayd› al›n›yor. Geliyor diyor ki nerede masalar›n›z
sandalyeleriniz, nerede makinalar›n›z? Efendim ben iﬂe yeni baﬂl›yorum. Bak›n size
baﬂlayaca¤›m› bildirdim. Makina alaca¤›m, masa alaca¤›m, sandalye alaca¤›m.
Sonra bildirin bunu, vergi numaras› vereyim. Çünkü gitti¤im kiﬂiler benden vergi numaras› istiyorlar. Bunu veremedi¤im için de mal alam›yorum. Mal al›rsam mal› yüz
ka¤›tla getirmem laz›m, faturas›n› da alaca¤›m düﬂüncesiyle. Yolda aramalar çeviriyor. Tutanak yap›yorlar, faturas›z mal sat›yor diye. ‹ﬂte bu nedenle uygulamada
yanl›ﬂl›klar yaﬂ›yoruz. Art› 657 say›l› yasam›zda devlet memurlar›n›n piyasa ve yönetmeliklere uymamas› görevi kötüye kullanmas› suçunu getiriyor. Ve ﬂu anda vergi
dairesi bu suçu iﬂliyor. Nas›l iﬂliyor? Vergi usul yasam›zda aç›k hüküm var. Diyor ki
bir limited ﬂirket kuruluﬂ an›nda vergi dairesine baﬂvurdu¤unda kendisine hesap
numaras› verilir. E¤er limited ﬂirket veya anonim ﬂirket tescil edilmez ise, o ﬂirket
ortaklar› gelir vergisi mükellefi olarak mükellefleri ani ortakl›k haline dönüﬂür ve ortakl›klar› devam eder, diyor.
Fakat vergi idaresi öyle bir uygulama getiriyor ki hesap numaras› vermedi¤i
gibi s›f›r tasdiknamesi gelmeden hesaba geçmiyor. Hesap numaras› vermiyor. Ve
bütün vergi dairesinde de¤iﬂik bir tak›m uygulamalar yaﬂ›yoruz. Nas›l yaﬂ›yoruz?
Baz› vergi dairelerimiz kendi yetkilerini kullanarak dilekçeleri önceden kabul ediyor.
Baz› vergi daireleri dilekçeleri önceden de kabul etmiyor. Diyor ki tasdiknamesinin
hepsini tamamla getir, ayn› gün ben size o gün hesap numaras› vereyim. Hatta bir
vergi dairesinde bu konuda bir sürtüﬂme olmuﬂ. Çünkü bizim yerlerimiz karﬂ›da sizi
ben üç buçukta dörtte al›nan bir sicil tastiknamesinin vergi dairesine yetiﬂebilmesi
için bu ‹stanbul trafi¤inde mümkünat› olmuyor. Ve postaya veriliyor. Postada kayboluyor. Ertesi gün usulsüzlüklere rastlan›yor. Bu nedenle ben iﬂyeri aç›lmalar›ndaki eski usule ki bu yasadan kaynaklanan Maliye Bakanl›¤›’n›n bir iç genelgesi ile genelgeleri olur. Çünkü yasadan gelen uygulamalar› dilekçe muhteviyat› verilir, yoklamalar›n daha sonra hesap numaras› mükellefin müracaat› an›nda hesap numaras›
verilmesi ve yoklamalar›n daha sonra vergi mükellefini ç›kararak hakikaten o mükellef bir ay sonra iki ay sonra orda var m› yok mu onun araﬂt›r›lmas›n› yap›p, e¤er
yoksa Türkiye geneline yayg›nlaﬂt›r›p naylon fatura kesmesini veya bir tak›m ﬂeylerin önüne geçilmesini talep ediyorum. Yoklamalar›n önceden yap›lmas›, sonra bir
daha o mükellefin iﬂyerine u¤ran›lmamas›. ‹ﬂte en büyük kay›p ve kaçak burda. ‹ki
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üç ay sonra kullan›rsa zannediyorum ki bir tak›m ﬂeylerin önüne belirsiz sürelerde
uygulanmas› daha çabuk geçilecektir. Daha çok konular var ama arkadaﬂlar›m soracak san›yorum. Hepinize teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.

Bir kat›l›mc›
Efendim vergi iadelerinin, muhtasar beyannamesinin arkas›na, ilavesine son
verilecek deniyor. Çünkü vergi dairesindeki iﬂlerimizin bir k›sm› azalm›ﬂ oldu. Fakat
geliﬂme böyle olmad›. Beyannamenin arka yüzünde hepinizin bildi¤i gibi vergi idaresinin dolduraca¤› bir k›s›m var. Yani vergi iadesinden do¤an damgalar mahsup, ondan sonra vergiden mahsup iﬂler. Vergi idaresi 2 bin gözüküyor beyannamenin arkas›nda. Fakat Say›n Baﬂkan›m›n dedi¤i gibi vergi daireleri aras›nda korkunç farkl›l›klar var. Baz›s› bunu doldurmadan ald›¤› gibi ki normal ﬂartlarda kendileri doldurur. Baz›lar› hay›r efendim siz doldurun. ﬁimdi takdir edersiniz ki vergi dairesinin
buradaki meslektaﬂlar›m için gidenler yan›nda çal›ﬂan personel. Onu doldurmas›n›
bilen de var bilmeyen de var. ﬁimdi e¤er giden kiﬂi bunu doldurursa iﬂlem yap›l›yor.
Doldu ramazsa vergi iade mahsubu yap›lmadan vergi tahvil ediliyor. Benim dile getirece¤im soru bu. Çok teﬂekkür ederim sayg›lar sunar›m.

Bir kat›l›mc›
Benden önceki konuﬂan arkadaﬂ›m›z, arkadaﬂlar›m›z›n dertlerini ve isteklerini
dile getirdiler. Benim de söylemek istedi¤im, onlar›n söylemek istedikleriydi. Yaln›z
son zamanlarda görülen bir konuyu söylemek istiyorum. Özellikle meslek kuruluﬂlar›nda artan ço¤unluk konusu. Hepinizin bildi¤i gibi ﬂu anda ülkemizde en az›ndan on
konfederasyon, yine yirmiye yak›n federasyon, yedi bini aﬂk›n meslek odas› kuruluﬂ
vard›r. ‹ki sene önce de¤erli hocalar›m›z, hiçbir zaman unutmayaca¤›m›z çal›ﬂmalarla hükümet ve meslek kuruluﬂu arkadaﬂlar›m›z›n yard›m› ile bir yasa konuya statüye kavuﬂmuﬂ oldu. Bundan memnunluk duyuyoruz. Ayn› ﬂekilde kurulan meslek
odam›z ve meslek birli¤imizin çal›ﬂmalar› yeterince, elinden geldi¤i kadar›yla çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir. Bundan da memnunluk duyuyoruz. Vergi daireleri ile olan
iliﬂkilerimizde ﬂu ana kadar ufak tefek kusurlar olabiliyor. Özellikle vergi dairesinin
as›l taraf› mükelleftir. Biz ise mükellefi temsil ediyoruz ama tam da de¤iliz. Çünkü
gitti¤imiz zaman bir belgeyi alam›yoruz. Bu belge formalite gere¤i al›nmas› gereken
bir belgedir. Fakat mükellef gelsin. Niye? Dosyada ufak tefek eksiklik var. Yahut bir
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konu unutulmuﬂ. Ocak ay› içinde verilmesini, buna ait tebli¤lerinde beyan döneminden önce ç›kart›lmas›n› diliyorum.
Maliye çal›ﬂanlar›na defter tutturulmamas› yönünde bask›n›n yap›lmas›n› rica
ediyorum. Götürü mükellefiyetinin kesinlikle kald›r›lmas›n› ve her mükellefin deftere
tabi hale getirilmesini diliyorum. Takdir komisyonlar›n›n, takdir yap›lan kiﬂinin veya
kuruluﬂun çevresinde yeralan serbest muhasebeci mali müﬂavirler odas›na ba¤l› bir
üyenin kat›l›p görüﬂ bildirmesini talep ediyorum. Bilgisayar bak›mlar›n›n tatil günleri yap›lmas›n› diliyorum. Tahakkuklar›n mesai saati sonuna kadar al›nmas›n› talep
ediyorum. Beyannameler yok deniyor, odac›lar ve depo ﬂoförleri beyanname sat›yorlar. Beyannamenin biz meslektaﬂlar›m›za para ile sat›lmas›n›, Adalet Bakanl›¤›’nda ve gümrük ilavesinde oldu¤u gibi isteyenin istedi¤i kadar beyannameyi para
ile almas›n› ve ona göre kullanmas›n› diliyorum. Bu yönde de bir Maliye Vakf› kurduk.
Paran›n orda sa¤lanmas›n› diliyorum. Çünkü bugün ka¤›t çok k›ymetli ve de¤erlidir.
Ve bunun için Çevre Bakanl›¤›’n›n ve di¤er bir çok kuruluﬂun ka¤›tlar›n harcanmamas› yönünde çok büyük dilekleri vard›r. Biz ise ﬂöforlerden elli bin lira yüz binlira karﬂ›l›¤›nda ald›¤›m›z gelir beyannamelerini süresi geçtikten sonra her sene de¤iﬂti¤i
için kullanamamaktay›z. Ve bunlar› çöpe atmaktay›z.

Bir kat›l›mc›
Say›n Defterdar›m, Odalar Brli¤i Genel Baﬂkan›m, sayg›de¤er meslek taﬂlar›m; hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Bu toplant›n›n, bugüne kadar sa¤lanmam›ﬂ
olan gelir idaresi serbest muhasebeci mali müﬂavir ve mükellef üçgeninin bir baﬂlang›c› olmas›n› diliyorum. Bundan sonraki iliﬂkilerimizin daha iyi olaca¤› inanc›n›
taﬂ›yorum. Ancak o da düﬂündürücü. Kartal’da, Pendik’te ya da daha uzak yerlerde oturanlar mükellefler Merter’e nas›l taﬂ›nacak? Ve Merter Vergi Dairesi ﬂu anda
Say›n Defterdar'›n deyiﬂi ile 70 bin olan kurulun ki bu yetmiﬂ bin kurulda da en az
yar›s› ihracatç› ise 35 bin mükellefin ihracat istisnas› katma de¤eri sorununu nas›l
halledecektir, onu gerçekten merak ediyorum.
‹kinci merak›m takdir komisyonlar›n›n çal›ﬂmalar› ile ilgili. Gerçekten takdir
komisyonlar›n›n çal›ﬂmalar› büyük bir sorun. Biliyorsunuz 30’a bir ve 30’a ikinci
maddeler uyar›nca mükellefin hiçbir bilgisine baﬂvurulmadan takdir komisyonu o
günki piyasa ﬂartlar› emsal ve ibareleri ile hiçbir gerçe¤e dayanmayan takdir iﬂlemlerinde bulunmaktad›r. Biliyorum ki bundan sonra takdir komisyonlar› takdir iﬂle-
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minde bulunurken mutlaka ve mutlaka mükellefin defter ve belgeleri üzerinde takdir
iﬂleminde bulunma ihtiyac›n› hissederler. Art› takdir komisyonuna bakt›¤›m›z zaman Ticaret Odas›’nda temsilcileri bulunmaktad›r. Oysa bu iﬂi bilen serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müﬂavirlerden hiçbir temsilci bulunmamaktad›r.

Bir kat›l›mc›
1980 ile 90 y›llar› aras›nda böyle toplant›lar› Mali Müﬂavirler Muhasebeciler
Birli¤i düzenliyordu. Ama 90 y›l›ndan sonra odalar›m›z›n kurulmas› ile bu iﬂ art›k
odalar›m›za b›rak›ld›. Bugün bizleri bir araya getiren Odam›za ve Maliye teﬂkilat›na,
Mali Müﬂavirler Muha sebeciler Birli¤i Genel Baﬂkan Yard›mc›s› olarak teﬂekkür
sunuyorum. De¤erli arkadaﬂlar, notlar›mda birçok konular vard› ama arkadaﬂlar›m›z›n ço¤u bu konulara de¤indi. O yüzden vaktinizi fazla almak istemiyorum. Ama
de¤inmek istedi¤im baz› konular var. Öncelikle bu kaçak olay›na bir çözüm getirmek
gerekir arkadaﬂlar. Çeﬂitli arkadaﬂlar›m›z, çeﬂitli ﬂekilde bir k›s›m yerlerde kaçak
muhasebelerin yap›l d›¤›n› söyledi. Ama benim bir önerim defterdarl›¤›m›za biraz olsun bu kaçak olay›n› önleyecektir diyorum. Aç›l›ﬂ yoklamalar›nda aç›l›ﬂlarda bizden
kira sözleﬂmesi istenir. Tabii ki bu sözleﬂmenin istenmesi devletin stopaj geliri ile
ilgilidir. Bir de böyle bir yer var m› kim ar›yor ﬂeklinde. Ama ne hikmetse yine devletin stopaj kaça¤›n› veya stopaj geliri olan muhasebeci mükellef sözleﬂmesi vard›r.
Böyle bir sözleﬂme istenmemekte. Benim tavsiyem böyle bir sözleﬂmenin de istenmesi. Sözleﬂmenin istenmesinden ziyade baz› vergi dairelerimiz bu yoklamalarda
muhasebeci ismi, oda sicil numaras› ve ald›¤› ücretle ilgili dökümanlar geçiyorlar bu
yoklamada istiyorlar. Bunu isteyen gördü¤üm kadar›yla Topkap› Vergi Dairesi. Kendilerine bu konda mesle¤im ad›na teﬂekkür ediyorum buradan. Benim Gaziosmanpaﬂa’l› olmamdan dolay›, Gaziosmanpaﬂa m›nt›kas›nda Gaziosmanpaﬂa, Bayrampaﬂa, Zeytinburnu gibi daireler içindeki dairelerin yetki alan› s›n›rlar› olaylar›na de¤inece¤im.
De¤erli arkadaﬂlar Gaziosmanpaﬂa Vergi Dairesi bildi¤iniz gibi Maltepe’de idi.
ﬁu anda yeni aç›lan bir daireye taﬂ›nd›. Dairenin sadece evraklar›n› oraya taﬂ›d›,
binay› taﬂ›d›. Ama yetki alan›n›, yetki s›n›r›n› oldu¤u gibi kald›. Gaziosmanpaﬂa ana
merkezin yar›s› Gaziosmanpaﬂa’da vergi mükellefi, di¤er yar›s› Topkap›’da. Ve aksi
birﬂey de Gaziosmanpaﬂa Vergi Dairesi Topkap› s›n›rlar› içerisinde. ﬁimdi Gaziosmanpaﬂa Vergi Dairesi’nin yan›nda bulunan bir mükellef do¤ru Maltepe’ye gidiyor.
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Herhangi bir iﬂi için. Bunu özellikle daireler taﬂ›n›rken bu taﬂ›nma s›ras›nda bu yetki alanlar›nda düzeltilmesini öneriyorum.
De¤erli arkadaﬂlar yine geçmiﬂ defterdar›m›z Zeki Bey taraf›ndan söylenen
birﬂey vard›. Yeni aç›lan vergi dairelerinde muhasebecilere oda verilmesiydi. Yak›n
zamanda en yeni olarak Gaziosmanpaﬂa Vergi Dairesi aç›ld›. Bizim böyle bir talebimiz oldu odam›zdan. ‹liﬂkilere geçildi, her ne hikmetse oda yok dendi. Oda kalmad›
dendi ve oda verilmedi. De¤erli arkadaﬂlar e¤er istenirse oda yarat›l›r. Orada bizlere bir oda verilir. Bir çok arkadaﬂ›m›z›n bir çok ihtiyac› görülür. Yine talebim, yeni
aç›lm›ﬂ olan Gaziosmanpaﬂa Vergi Dairesi’nde bir oda istiyoruz. Her ne kadar de¤inildi ise de bu toplu ödemelerin çeﬂitli defterdarlarla olan görüﬂmelerimiz s›ras›nda toplu ödemelerin muhasebeci çekleri ile olmayaca¤›n› biliyoruz. Ama maliye
teﬂkilat›nda ‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n da yapt›rma gücünün bulundu¤unu da biliyoruz. O yüzden muhasebeci arkadaﬂlar›m›z›n çeklerinin bu toplu ödemelerde kullan›lmas›n› say›n defterdardan rica ediyorum. Bu konuda görüﬂmeleri yaparlarsa zannedersem bu konuyu aﬂarlar. De¤erli arkadaﬂlar yine bir olayla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Denetleme memurlar› ç›k›yor. Mükelleflerimizi denetliyor. Bir ara çok vard›
ama, ﬂimdi uzun bir süredir bu olay yoktu. Yeni al›nan memurlar m› art›k yine d›ﬂar›ya denetlemeye ç›kar›ld› bilemiyorum, ama yasaya vergi usul kanununa uygunsuz
ﬂeyler sorulmakta vergi mükelleflerimize. O yüzden bu arkadaﬂlar›n e¤itimden geçirilerek, yani en az›ndan vergi usul kanunlar›n›n bu arkadaﬂlar›m›za ö¤retilerek ç›kar›lmas›nda büyük fayda olacakt›r. Çünkü mükellefle muhasebeci birbirine karﬂ› karﬂ›ya getiriyor bu yanl›ﬂ tutumlar yanl›ﬂ sorular. Mesela yazar kasa kullanan bir
mükelleften kasa defteri, yazar kasa kullanan mükelleften parekende sat›ﬂ defteri
istenilmesi. En basit konu bu. Teﬂekkür ediyorum.

Bir kat›l›mc›
De¤erli Odalar Birli¤i Baﬂkan Yard›mc›s› ve toplant›y› düzenleyen ‹stanbul
Oda Baﬂkan›m›z ve sayg› de¤er arkadaﬂlar›m hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Arkadaﬂlar›m›n bir bir sayd›¤› sorunlar› tekrarlamaktan ziyade toplant›m›z›n esas amac›, toplanma sebebinden anlad›¤›m kadar›yla k›sa dönemde idare ile muhasebeciler
aras›ndaki iliﬂkilerde ne tür düzenlemeler düzeltmeler yapabiliriz? Yoksa ﬂu anda
gündemde olan yeni vergi politikas› ve maliye politikas› gibi politikalarda çok çok
daha farkl› ﬂeyler söyleyebilmeliyiz. ‹dari konularla ilgili mesle¤imizde Türkiye’deki

1194

1990-2006 PANELLER <<<

4.qxp

10/4/08

4:36 PM

Page 1195

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

yap›lanmalar fakl› birﬂey de¤il. Bu anlamda çarp›kl›klar›n bir iki örne¤ini de belitmek
istiyorum. Özellikle maliye teﬂkilat›na kendi mesle¤i ve kendi iﬂi d›ﬂ›na ç›karak muhasebe mesle¤ini yap›yorlar. Ayn› anlamda baz› kendilerine de i¤neyi bat›r›rsa baz›
meslektaﬂlar›m›z da muhasebecilik yerine vergi dairesi memuru gibi çal›ﬂmay› ye¤liyorlar. Bu çarp›kl›k öyle bir yere geldi ki iﬂi ehli olarak yapanla iﬂ bitiriciler hem maliye teﬂkilat› aç›s›ndan hem meﬂlektaﬂlar›m›z aç›s›ndan iﬂ bitiriciler birinci s›n›f insanlar konumuna geldi. Bu iﬂin erbab› olan bilen bilinçli olarak bunu yapan dürüst
insanlara toplumda itibar edilmeyen kötü insan imaj›na do¤ru gidi liyor. Bu anlamda defterdar›mdan, özellikle rica ediyorum kendi vergi dairelerindeki müdürlerine,
müdürleri kanal› ile de müdür muavinlerine ve müdür müavinleri de ﬂefler ve dolay›s›yla memurlar›na gidecektir. Her müdür, her müdür muavini, her ﬂef, her vergi dairesinde herkesin ne yapt›¤›n› yüzde doksan biliyorlar. Bunlara dur diyelim.
‹kinci bir olgu, 3568 say›l› yasa ç›kt›ktan sonra Odam›z kuruldu. Bizlerin belli
bir tak›m baya¤› sorumluluklar›m›z var. Resmi kuruluﬂ olan oda ve oda temsilcilikleri kanal› ile bölgeler baz›nda mesle¤imizle ilgili kötü örnekler oluﬂturan insanlar› yola getirmede bizler odam›zla dayan›ﬂma içine girerek bu çeﬂit insanlar›n içimizde
temizlemekte bize yard›mc› olmalar›n› diliyorum.
Bir di¤er konu bunun bir yans›mas›, bölgemizde oldu¤u için ﬂu anda demin
vergi dairelerini yeni kurulurken bölgesel da¤›t›mlarda taban›n görüﬂü al›nmadan
Sultanbeyli bölgesinin Sar›gazi’ye ba¤lanmas› ulaﬂ›m aç›s›ndan çok zor. Asl›nda
böyle bir tercih yap›lmas› baﬂta yanl›ﬂt›r. Biz Odam›za bu konuyu iletmiﬂtik. Zannediyorsam Zekeriya Bey'e iletilmiﬂti. Bunu mümkünse ulaﬂ›m imkan›na kolay var›r
bir yere Kartal’a veya Sultanbeyli’de ﬂeyler oldu buraya yap›ls›n diye. ﬁimdi, ﬂu anda ondan ziyade yap›lan ﬂey ﬂu ayn› bölgede ayn› sokakta mahallesi ayr› soka¤›
ayr› bir yerde gelir vergisi mükellefi var. Götürüye kayd›r›l›yor. Belli menfaatler karﬂ›l›¤›nda y›¤›nlar mesle¤imizin içinde temsilciler oldu¤u gibi vergi daireleri içindeki
temsilcileri kanal›yla oluyor. Bu anlamda iﬂin üzerinde biraz daha ciddiyetle gidilmesini öneriyorum. ﬁu anda di¤er arkadaﬂlar›m›z›n söyledi¤ine fazla da birﬂey eklemek istemiyorum. Hepinize teﬂekkür ediyorum sayg›lar sunuyorum.

Bir kat›l›mc›
Bir ﬂikayetimiz hala istatistik için bir tane fazla beyanname al›nmas›. Bilgisayarlar bu iﬂe yaram›yor mu art›k? Yani istatisti¤i al›namaz m›? Memlekette ton-
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larca ka¤›t ziyan› var. Sonra düzeltmeden bahsettiler. Elimde bana gelmiﬂ bir düzeltme var. Kendi ﬂahs›mla ilgili. 31.82 düzenleme tarihi 25.09.89. Düzeltmenin
yap›ld›¤› tarih 26.03.92. 10 sene evvel iki senelik arkadaﬂ›m›z burda yak›nd›. On
senelik düzeltme.
Baz› vergi daireleri maalesef iﬂi b›rakm›ﬂ, bildirimlerin yan›nda bir de dilekçe
istiyormuﬂ. Gittim müdür muavini yerinde yoktu müdüre ç›kt›m. B›rakt›m iﬂe baﬂlama bildirimini. Beyfendi bu nedir, dedim. Bakt› iﬂe baﬂlama bildirimi. Arkas›nda
arz ederim diyor dilekçe de¤il mi? Evet dedim. Dedim servis yapm›yor, müdür muavini emir vermiﬂ, bir de dilekçe istiyor. Ben tekrar firmaya gidip dilekçe mi getirece¤im, dedim. Müdür yaps›nlar, dedi. Gittik verdik, müdür muavini arkadaﬂ›m›z o
zaman bozuldu. Herﬂey için müdüre mi gidiyorsunuz? Sonra zaten iﬂe baﬂlama bildiriminde falan müdahalede baz› hususlar› bakanl›k belki bilmiyorum. Arkas›ndan
iﬂe baﬂlama, ﬂimdi bir ay önce den yahut da önceden bildirim var. Sirküler ç›kmaz
ki ﬂirket kurulmadan. Orada bir terslik var. Sonra ön bildirimi kabul etmiyorlar. Her
ﬂey tamam olacak. Kanun ön bildirim diyor. Herﬂeyi tamamlamam mümkün de¤il.
Ben ‹stanbul’da yaﬂ›yorum. Sicil ticaret Sultanahmet’te, vergi dairesi Topkap›’da.
Ben ayn› iﬂi dörtbuçukta al›rsam nas›l yetiﬂtiririm ﬂeyi? Bütün evraklar› tamamlay›n diyorlar. Halbuki dilekçeyi ç›plak als›n. Ben beyannamemi, ondan sonra yoklamay› yollad›¤›m zaman bütün evrak›m› tamamlay›n. Bunlar idare ile bizim aram›zdaki
sürtüﬂme olaylar›.
Sonra Af Kanunu ç›kt›. Yap›lan toplant›da, bakanl›k temsilcisi, 50 bin liraya
kadar olan miktarlarda denetçi olmadan idare terhil edecek, dedi. Halen üç bin liraya ödeme emirleri geliyor. Halen ço¤u vergi dairesinde bu uygulama var. Sonra
bir husus daha var. Efendim yani müspet kurulursa götürüye tabi olur diye birﬂey
var. Baz› vergi daireleri benim üst kattaki komﬂum ailesi için dokuz kiﬂilik ailesi var.
Arabas›na s›¤m›yordu münibüs ald›. Kendi eliyle vergi dairesine dilekçe verdi, mali
ihtiyaç diye adam› mükellef tayin ettiler. Ondan sonra adam münibüsü satt›, en
sonunda da öldü adamca¤›z. Hala vergi dairesinden vergi ödemiyorsun diye ﬂey geliyor. Gidip itiraz ediyoruz. Tastik komisyonlar›, yine baﬂ›m›zdan geçen bir olay. Ben
27 seneyi geçen bir meslektaﬂ›m. Benim iﬂhan›mdaki yaz›hanemin 85 senesinde 10
bin lira idi kiras›. Defterde yaz›l› beyannamesi verilmiﬂ. ‹ki milyon lira taktir edildi. 17
metre kare alt›nc› kattaki daireye. Ve iﬂin de enteresan taraf› 85 senesi için 2
milyon lira, 86 senesi için 260 bin lira. ﬁu anda vergi mahkemesindeyiz iki buçuk
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senedir. Onlar› neticelendirdik.
ﬁimdi eskiden bu toplant›lara al›ﬂ›kt›k. Say›n Kemal Civelek zaman›nda s›k s›k
oluyordu. Say›n Defterdar›mdan da ricam, bundan sonra hakikaten daha s›k ayda
veya iki ayda bir en az›ndan bu toplant›lar› lütfen yaparsak çok faydal› oluyor. Bir
de ﬂu son Anayasa Mahkemesi'ni iptal et diye emekli maaﬂlar›n›n gösterilmesi diye
birﬂey var. Kan›mca Oda onu yanl›ﬂ ifade etti. Gösterilmeyecek dedi. Kanunun gerekçesinde böyle bir ﬂey yok. Gerekçesini de okuyup acaba bizi ayd›nlat›rlar m›? Teﬂekkür ederim.

Bir kat›l›mc›
De¤erli meslektaﬂlar›m konuﬂmama baﬂlamadan önce hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Öncelikle toplant›n›n usulu ile ilgili bir kaç ﬂey söylemek istiyorum. Çünkü zaman zaman bu toplant›n›n ilk oldu¤u ilk olmas› dolay›s› ile baz› temenniler dile
geldi. O nedenle toplant›n›n usulu ile ilgili bir ﬂeyler söyleme ihtiyac› duydum. Gerçi
Say›n Defterdar›m›z da benden önce bir düzeltme yapt›. Bu önemli de¤erli arkadaﬂlar. 85-89, 84-89 y›llar› aras›nda maliye idaresi ile meslek mensuplar› aras›nda çok iyi bir dialog kurulmuﬂtu. Bunu o zamanlar herkes çok iyi biliyor. ﬁöyle bak›yorum da sizlere mesle¤e yeni baﬂlayan insan yok gibi aran›zda. Hiç göremiyorum,
ço¤unuzu da zaten tan›yorum, hiç yok gibi. Nedenini hiç düﬂünüyormusunuz, veya
bilen var m›? Son zamanlarda mesle¤imize kimse girmemeye baﬂlad›, kimse istemiyor bu mesle¤i. Dünyada istenen meslek muhasebe mesle¤i, ülkemizde meslekten
kaç›ﬂ var. Sevilmiyor, kötü gözle bak›lan bir meslek, gelir getirmeyen bir meslek.
Çünkü fonksiyonlar› yok bu mesle¤in. Bu anlamda üzücü bir tablo ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Asl›nda hep birlikte 85-89 y›llar› aras›nda çok iyi ﬂeyler yapt›k, çok ümitliydik.
Say›n Civelek döneminde yap›l›rken toplant›lar. Bak›n ne kadar ﬂans›m›z var. Say›n
Erdo¤du Öz, Say›n Mehmet Ç›¤›n, Say›n Gündo¤du. Hepsi burdalar. O toplant›lar›
hep birlikte yap›yorduk. Baya¤› ümitliydik...

Bir kat›l›mc›
Benzer sorunlar var. Onlar› dile getirmeyece¤im. Önemli olan vergi dairelerimizi k›rtasiyeden ar›nd›rmakt›r. Bilgisayar ç›kt›¤›ndan beridir de hem eski düzen hem
bilgisayar düzeni sürüyor. Bu da ikili k›rtasiye oluyor. Hatta bilgisayar›n getirdi¤i
k›rtasiye daha da fazla. Çünkü bazen bir sayfaya bir sat›r yaz›labiliyor. Ama eski
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düzende daha fazla ﬂey yaz›larak daha az yer iﬂgal edebiliyordu. Vergi dairelerinin
say›s›n› art›rmak elbetteki bir yerde vatandaﬂla vergi dairesi aras›nda yak›nlaﬂmaya sebep olabilir. Ama sadece bu çözüm de¤ildir. Önemli olan Bat›’da ve bizde baz›
vergi dairelerinde uygulanan mümkün oldu¤u kadar az k›rtasiye ile iﬂi yapabilmektir. Bu arada bir meslektaﬂlar›m›n kendileri ve iﬂ sahiplerine giderken karﬂ›laﬂt›klar›
sorunlar yeniden ortaya ç›k›yor. Türkiye’de yayg›n her yerde Anadolu’da da yapt›m
inceleme meslektaﬂlar›mla ve iﬂ sahipleriyle görüﬂmede. Iﬂ sahipleri genellikle hiç
bir konuda vergi dairesinde a¤z›n› açmak istemiyor. Cevab›n› biz veriyoruz. Onlar
ka¤›t üzerinde imzal›yor ve bazen baﬂka sak›ncalar da yarat›yor. Yasa da ç›kt›¤›na
göre bu meslek mensubu iﬂyerinin temsilcisi olarak kabül edilmeli. Bu kabul edilme
herﬂeyi kanundan beklememek laz›m. Bir arkadaﬂ›m›n hukuktaki temel bir sözünü
hat›rlatt›. Kötü kanun iyi kanun, iyi hakim kötü hakim olay›ndan esinlenerek söyledi¤i olaydaki gibi.
Meslek mensuplar› iﬂyerinin temsilcisi oldu¤u sürece gelirler vergi gelirleri de
artar, bürokrasi de azal›r ve baz› sak›ncalar da kendili¤inden ortadan kalkar. Bu
sak›ncalardan bir tanesi de beyannamelerin para ile sat›lmas› fikridir. De¤il mi bir
öneridir, do¤rudur. Ama biz bu olay› 85 sonras›nda de¤il, derne¤in kuruluﬂ y›llar›nda Maliye Bakanl›¤›’n›n üst yetkilileri ile görüﬂtü¤ümüzde bir üst yetkili bize ﬂunu
söyledi. Söyledi¤i yer ‹stanbul Üniversitesi Doktora Salonu'ndayd›. Ve bilimsel salondu. O s›ralarda, bunu söyledi¤i s›ralarda iﬂletme vergisinin son y›llar›yd›. Hat›rlarsan›z iﬂletme vergisinin iﬂleri vergi dairesinden sat›l›yordu. Kesilmeye baﬂlad›¤›
s›ra idi. Do¤rudur vergi dairesi istatistik dükkan› de¤ildir de, beyannameler vergi
dairesine her ne ﬂekilde satmaya kalkarsak kalkal›m yetki sorunlar› ortaya ç›kacakt›r. Ve bu yetki sorunlarda bir de¤iﬂik ﬂekilde ç›kacakt›r. 30 bin tane vergi yükümlüsü varsa, 100 bin tane ka¤›t gönderdi¤inizde o yüzbin ka¤›d›n hesab›n› hiç bir
memur vermez. Burda Atatürk’ün bir sözünü hat›rlamak laz›m. Bu söylediklerim
do¤rultusunda ve söyleyemeyeceklerim do¤rultusunda. Her olaya uygulanabilir bir
söz.: “ Ben hedefi de önümdeki aramdaki engellerin ne oldu¤unu ve nas›l kald›r›laca¤›n› düﬂünürüm. Engelleri kald›rd›m m› hedef yolu aç›l›r”. ﬁu anda memurlardan olsun hakl› veya haks›z zan alt›nda tutan bu olaylarda beyannamelerin tamamen da¤›t›lmas› hele de paras›z da¤›t›lmas›, hele de bütçe aç›¤›n›n bu boyutlara ulaﬂt›¤›
ve savurganl›¤›n sokaktaki insanlar taraf›ndan da önlenmesi için ciyak ciyak söylenir, ﬂekline geldi¤i bir ortamda devlet paras›z beyanname da¤›tma yeri de¤ildir. Be-
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yannamenin örnekleri sosyal sigortada oldu¤u gibi ortaya ç›kar›l›r. Ve serbest ekonomik düzende e¤er o iﬂle ilgili insanlar satarlar. Meslek mensuplar› hepsi gider
sat›n al›r, faturas›n› da al›r hesab›na iﬂler. Böylece de zan ortadan kalkm›ﬂ olur.
Böylece vergi dairelerinde de boﬂ ve dolu beyannamelerin oldu¤u yerler ortadan
kalkar. Ulusal duyarl›l›k ayr› bir ﬂey. Y›llard›rd›r bunu gözlüyorum.

Sezai Onaral
Ben dört y›l önce bu göreve baﬂlad›¤›m zaman 6183 say›l› kanunda yeralan
hükümlerden kaynaklanan baz› sorunlar ç›kt›. Bu sorunlar› iki ara baﬂl›k alt›nda
toplayabiliriz. Birincisi mevcut uygulaman›n de¤iﬂmesine neden olan. Eskiden düzenleme uygun olmamakla birlikte kabul ediliyor. Fakat sonradan iki noktada sorun
ç›k›nca bu uygulamadan vazgeçildi. Bir tanesi liste ﬂeklinde yap›lan ödemelerde çekin k›smen karﬂ›l›ks›z ç›kmas› halinde hangi mükellefin borcunun ödenip hangisinin
ödenmedi¤i hususunda çözüme ulaﬂam›yorsunuz. Veya tamamen karﬂ›l›ks›z ç›kmas› halinde bu sefer iki mükellef taraf›ndan vergi idaresinin 6183 say›l› kanuna göre
iﬂlem yapmas› zorunlulu¤u vard›r. Art› bu arada teknik olarak çek düzenlenmesi
hakk›ndaki kanundan do¤an ve bunun vergi kanunlar›yla ba¤lant›s›n› oluﬂturan hükümleri biraraya getirdi¤imizde, karﬂ›l›ks›z çek veren meslek mensubunu o an itibariyle vergi dairesinin bir borçlusu oldu¤undan hakk›nda çek düzenlemedeki kanuna
göre ve ceza kanununa göre takibata gitme imkan› ortadan kalk›yor. ﬁimdi bloke
çek konusunu, onu not ald›m.
Yaln›z burada bir di¤er teknik konu da ﬂu. Oda benim kiﬂisel görüﬂüm. Bu ﬂekilde verilen çekler, netice itibariyle vergi dairesinin, idarenin alacakl› olmad›¤› kiﬂiler
taraf›ndan düzenlenen çeklerdir. Dolay›s›yla bu husus itibariyle bir sorun taﬂ›maktad›r. Ancak biraz önce konu ﬂuyorduk arkadaﬂlar›m›zla. Bloke çekin bir taahhütname ile al›nmas› belki bir çözüm olarak düﬂünülebilir. Ancak kiﬂisel görüﬂüm mutlaka yasal bir düzenleme yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor. Takdir komisyonu kararlar›nda mükellefin defter denetiminin istenmemesi bilgisine baﬂvurulmamas› ve gererli araﬂt›rman›n yap›lmamas›. Veya yap›lmad›¤› hususunda eleﬂtiriler var. Bu konular› not ald›k. Bunlar tabii ki takdir komisyonlar›, Vergi Usul Kanunu’nda yap›lan
düzenlemelere göre ve buna iliﬂkin tebli¤lerle iﬂlemlere ekonomik düzenlemelere göre
çal›ﬂmalar sürdürülmelidir. Bunun aksine yap›lan çal›ﬂmalar›n kald›r›lmas› ve uygulamada adaleti sa¤lay›c› yönünde ne gibi aksakl›klar var, varsa bunlar›n düzeltilme-
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si hususu en k›sa ne zaman aﬂ›nlacak. Yani burada ﬂöyle bir sorunumuz var. Komisyon baﬂkan› arkadaﬂlar›m›zla da görüﬂürsek onlar da mükellefe ulaﬂamamaktan yak›n›yorlar. Bunun da nedeni dosyadaki adres bilgilerinin genellikle yanl›ﬂ olmas›.
Bir di¤er konu beyannamelerdeki imza sorunu. Sizler olaya beyanname formlar›n›n üzerinde meslek mensuplar›n›n da imzalar›n›n bulunmas›n›n zorunluluk haline
getirilmesi hususunda görüﬂ bildirdiniz. Bunun mümkün k›l›nmas› benim de ﬂahsi
görüﬂümdür, faydas› da var d›r. Bizim imza konusunda ﬂikayetimiz, bunu ﬂikayet
olarak almay›n, çünkü meslek mensuplar›n›n bu yönde aksakl›klara hepsinin neden
olup olmad›¤› hususunda bir ﬂeyim yok. Bizim sorunumuz ﬂudur ki yani ald›¤›m›z
beyannamelerin herbirinin arkas›nda mükellefin imzas› olarak farkl› imzalar görüyoruz. Hatta uzlaﬂma dilekçesi mükellef taraf›ndan imzalanmadan komisyona veriliyor. Bunun pekçok hukuki boﬂlu¤u ortaya ç›k›yor. Bunu da bilginize sunuyorum. Bizim önemli bir sorunumuz. Bir arkadaﬂ›m›z›n çok spesifik iki olay› gündeme getirdi.
O olaylara k›saca de¤inmek istiyorum. Birincisi vergi dairesi veznesine yat›r›lan ve
bilgisayar ç›kt›s› ödeme makbuzu al›nan olaylarla ilgili olarak mevcut uygulama
program›na göre kendisine ödeme emri makinadan ç›km›ﬂ ödeme emri düzenlemesi
mümkün de¤il. Makinadan ç›kt› bilgi vermesi mümkün de¤il. Ama alaca¤› takibe
al›nma hususu ayr› bir sorundur. Öyle sorunlar karﬂ›s›na ç›kan arkadaﬂlar›m›z›n ve
mükelleflerimizin süratle idareye baﬂvurmas› gerekmektedir. O sorunun baﬂka bir
çözümü maalesef yoktur. Bir di¤er sorun bir mükellefin iﬂte müﬂterisi ile iyi iliﬂki
içinde olmamas› nedeni ile o müﬂteri taraf›ndan düzenlenen beyannamenin vergi
dairesine verilmesi ve bu beyanneminin iﬂleme konulmas› gündeme getirilir. Bu tabi
çok ekstrem bir olayd›r. Biz de böyle bir olayla karﬂ›laﬂt›k. Burada yapaca¤›m tek
ﬂey olay› incelemekten ibarettir. Bunun baﬂka bir çözümü yoktur.
Hiçbiriniz birbirinizin rakibi de¤ilsiniz. Bütün meslektaﬂlar. Yani serbest muhasebeci, muhasebeci, yeminli müﬂavir ve o taraftaki idare birbirinin tamamlay›c›s›d›r. Biz onlar› daha önceki meslek odalar›m›zda yapt›k. Bugün ben Yeminli Mali
Müﬂavirler Oda Baﬂkan› olarak bu s›fat›mla da gelip sizlerle konuﬂabiliyorsam.
Mesleki entegrasyon içerisindeki bir dönemi açm›ﬂ olmam›zdan kaynaklan›yor. Bugün art›k birbirlerimizle kiﬂisel sorunlar›m›z yok. O sorunlar› aﬂt›ktan sonra Say›n
Disanl›’n›n da dedi¤i gibi üç sene sonra böyle oturup esas sorunlar›m›za gelebildik.
Bunu da çok fazla uzun bir zaman olarak görmemek laz›m. Çünkü hakl› olarak de-
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¤erli meslektaﬂlar›m›z›n, özellikle devlet denetim elemanlar›na ve maliyecilere karﬂ›
olan ki bunu sayg› ile karﬂ›l›yorum. Ben de kendimi onlar›n yerine koyuyorum. Hakl›
olarak bu uzlaﬂmay› geciktirmiﬂtir. Uzun vadede geciktirmiﬂtir. Ama bugün geldi¤imiz noktada birbirimizle her türlü diyaloga aç›k olarak sevgi sayg› iliﬂkisi içinde burada konuﬂabiliyoruz. Kendi ad›ma hepinize ﬂükranlar›m› sunuyorum.

Bir kat›l›mc›
Say›n defterdar›m, bir soru sorabilir miyim çok özür diliyorum. Ben size kat›lm›yorum. Dünya görüﬂü, ülkenin gerçekleri, toplum yap›m›z› içeren dokuz maddelik
bir soru sordum. ﬁu anda cevap verilmedi. Gere¤inin aç›klanmas› benim için yeterli.
Çok rica ediyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Sezai Onaral
Efendim beyefendinin ismini hat›rlam›yorum. Uzun bir soru vard›. Çok uzun oldu¤u için ﬂu anda zaman›n yeterli olmamas›ndan dolay› cevaplayamad›k. Ama her
zaman bir sonraki seansta veya teﬂvik etti ¤iniz taktirde dairemizde cevaplamaya
haz›r›z. Ba¤›ﬂlay›n hakl›s›n›z. Efendim oda meselesinden baﬂlayal›m. Bir arkadaﬂ›m›z söyledi. Say›n Zekeriya Temizel ‹stanbul Defterdar›'yken bu sözü vermiﬂ. Kendisi ﬂu anda Gelirler Genel Müdürümüz. Ben kendimi benden önceki de¤erli meslektaﬂ›m›n bütün sözleri ile prensip olarak ba¤l› say›yorum. Sadece bu konuda de¤il, her
konuda. ‹daredeki devaml›l›¤›n esas› bunu gerektirir. Ayr›ca bu konudaki ﬂahsi düﬂüncelerim mutlak surette meslektaﬂlar›m›za idaremizin belli odalar›n tahsil edilmesi istikametindedir. Onun ﬂimdi ﬂu anda verilmiﬂ bir söz olarak kabul etmeyin.
‹nﬂallah böyle bir odan›n aç›l›ﬂ›n› hep beraber k›sa bir süre sonra kutlayaca¤›m›z›
umut ediyorum. Bu tabii bürokratça bir davran›ﬂ de¤il, ne de olsa biz seçimle geldi¤imiz için baz› yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalara yol açmas›n. Ama bunu inﬂallah gerçekleﬂtirece¤iz.
Özellikle Vatan Caddesinde yeni düzenlenmekte olan çok büyük bir projemiz
var. Bizden önce baﬂlat›lm›ﬂ. Aﬂa¤› yukar› 60 bin metre kare kullan›m alan› olan
büyük bir üniteye, beﬂ alt› ayl›k bir süre içinde geçebilece¤imiz san›yorum. Bu bile
yeni olarak ordaki 13 tane vergi dairesi 3 tane iktisat vergi dairesi ve fevkalade rahatl›kla girebilece¤imiz vergi daireleri bir süre sonra aç›lacakt›r. Ve san›yorum orada da meslektaﬂlar›m›z›n bir odas› olacak ve arkadaﬂ›m›z lütfedip içini biz döﬂeriz
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dedi. Kusura bakmas›n biraz ay›p olur siz döﬂerseniz, merak etmeyin onu da biz
döﬂeriz.
Efendim bir di¤er konu inceleme. Tabii ki incelemeler, özellikle iade ve di¤er incelemeler kolay görülmüyor. Size ﬂöyle bir rakam vereyim. Bugün ‹stanbul’da 318
tane vergi kontrol memurumuz var. Yaln›z KDV iadesi olarak ellerinde 7 bin inceleme var. Benim hesab›ma göre beﬂ sene içinde yaln›z bununla u¤raﬂsalar onu yapamazlar. O bir çözüm, çok k›sa bir süre sonra ‹stanbul’daki vergi kontrol memurlar›n›n adeti bin beﬂyüze ç›kar›lacakt›r. Diyeceksiniz ki bizi niye ilgilen diriyor bu? ﬁunun
için ilgilendiriyor. Yeni mükelleflerin tesisleri her iki taraf›ndan ekmek kap›s› oldu¤u
için o bak›mdan sizi ilgilendiriyor. Bunlar›n e¤itimi son derece önemli bir nokta. Eskiden beri üzerinde durdu¤umuz belli bir ders program›ndan sonra yeni alaca¤›m›z
de¤erli meslektaﬂlar›m›z› bakanl›¤›m›za ba¤l› denetim elemanlar›n›n yan›nda staj
yapt›r›yoruz. Yani müfettiﬂlerin hesap uzmanlar›n›n gelirler kontrollerin denetiminde. Bu staj döneminden sonra belli periyotlarla devaml› e¤itimden geçirece¤iz. Çünkü inceleme bizim çok fazla üzerinde durdu¤umuz bir nokta. ‹ncelemenin felsefesi
de bana göre, inceleme hiçbir zaman mükelleflerimizi cezaland›rmak onlara ceza
vermek amac›n› taﬂ›maz. ‹nceleme e¤itim amaçl›d›r. Çünkü mükelleflerimizin yüzde
ikisini, yüzde üçünü inceledi¤imize göre her incelemede mükellefimize ö¤renece¤i baz› ﬂeyler var. Onun için inceleme elemanlar›m›z› çok iyi yetiﬂtirmemiz laz›m. Çok k›sa
bir süre sonra toplu yoklamalara baﬂlayaca¤›z. Biliyorsunuz ekonomik olarak geliﬂen ‹stanbul’da yepyeni yerleﬂim alanlar› var. Büyük ünitelerimiz var, yeni vergi dairelerimizin aç›laca¤› Ümraniye Sultanbeyli bölgesinde yepyeni mükellefiyetler tesis
edilmiﬂ durumda. Onlar› hatta Ba¤lar Caddesi’ne kadar da aﬂa¤›ya indirebilirsiniz.
E¤er bunlar› madem hepimiz kabul ediyoruz, ihbarc›l›k saymazsan›z lütfen bize bildiriniz. Biz de sizlerden ricada bulunmuﬂ oluruz bu vesile ile.
Oturumun baﬂ›nda ‹stanbul Vergi Dairesi’nin manzaras›n› anlatmak istemedim. Burda anlatt›¤›m zaman herhalde bu söylediklerimizin yar›s›ndan vazgeçeriz.
Onun için anlatmad›m. Ama ﬂimdi k›saca özetleyeyim. 43 tane vergi dairesi var.
485 bin mükellefimiz var. 70 bin tane kurumlar vergisi mükellefimiz var. 30 bin civar›nda mükellefi olan vergi dairemiz var. Ve bunlarda ortalama personel üçyüz civar›nda. Personelin ortalama memuriyet süresi üç y›ld›r.
Say›n Disanl› tecrübeli meslektaﬂlar›m›z›n oldu¤undan bahsetti. Ben de tec-
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rübeli memurlar›m›z›n olmamas›na üzülüyorum. Keﬂke bizim memurlar›m›z belli deneyimden geçmiﬂ olsa. Tabii eleﬂtiri olarak kabul etmeyin. Burada bir sistem getirilmiﬂ. Yedi seneden fazla ‹stanbul’da her senede memurluk yapmak mümkün de¤il.
Bu kural›n nedenini henüz anlayabilmiﬂ de¤ilim. Ama yaln›z ‹stanbul’a ait birﬂey bu.
Çünkü belli bir süre geçtikten sonra memurlar›m›z› Anadolu’ya gönderiyoruz. Zaten
ço¤u gitmiyorlar. Bence bu yanl›ﬂ›n da k›sa bir süre içinde düzeltilerek en kaliteli
personelin ‹stanbul’da çal›ﬂmas› yolunda, bu tabii uzun vadeli bir olay, çabalar›m›z
olacak. Çünkü vergi dairesi bizim esas cephemizdir daha önce söylemiﬂtim. Vergi
dairesine biz bir fiﬂ için gitmiﬂsek, günayd›n denmiyorsa, bize bir hoﬂgeldiniz denmiyorsa ki biz ortaklar›m›za, mükelleflerimiz ortaklar›m›zd›r diyoruz. Meslektaﬂlar›m›za hiçbirﬂey veremiyorsak bile bir güler yüzü esirgemek durumunda de¤iliz. En
az›ndan bunlar› yapabiliriz. Gelen suallere, gelen taleplere hay›r desek bile vergi dairemize gelen bütün meslektaﬂlar›m›z› ikna ederek göndermek durumunday›z. Ama
vergi dairesinin içine bakt›¤›m›z zaman içeri girildi¤inde dosyalardan geçilmiyor.
1980 y›l›ndan bu yana vergi dairesindeki iﬂ hacmi üçe dörde katland›¤› halde oradaki elemanlar›n say›s›nda bir de¤iﬂiklik yok. Ve ayr›ca belli deneyimden geçen elemanlar özel sektöre transfer olmuﬂ veya baﬂka ﬂekilde devlet aç›s›ndan kaybedilmiﬂ. Önce bu manzara karﬂ›s›nda da bir ﬂey yap›lmaz m›? Yap›l›r.
Hedeflerimizi söylüyorum. Vergi dairelerinin ‹stanbul’un üç büyük bölümünde
biraraya getirmek. Topkap› orada, Bayrampaﬂa burada vs. diye. Vatan Caddesi
ünitesindeki bir blokta bir araya gelecekler. Çünkü art›k günümüzde mükellefler veya muhasebeciler en az ayda yirmi bin vergi dairesinde iki oda. Bu vergi dairesinde
yirmi bin bu meslektaﬂlar›m›z› götürdü¤ümüz zaman en az›ndan vergi dairelerinin
nerelerde oldu¤unu bilmeleri laz›m. Onlar› toplamak birinci görevimiz. ‹kinci hedefimiz mesle¤i vergi dairesinin d›ﬂ›na ç›karmak. Bunun için bankalar sistemini devreye
sokmak laz›m. Bankalar sistemi ﬂu anda devrede de¤il mi? Evet Ziraat Bankas›’n›n
vezneleri var biliyorsunuz. Ama Ziraat Bankas›’n›n veznelerine tenzi edilen iﬂler bizim veznelere verilenlerden fazla. ﬁahsi görüﬂüm olarak ifade edeyim. Bütün
bankalar›n devreye sokulmas› esasd›r. Bütün bankalar›n devreye sokulmas› halinde
herhangi bir mükellefimizin veri dairesindeki olaylar› otomatikman ortadan kalkacak
ve vergi dairesinin yükü azalacak. Çünkü hem tahakkuk hem tahsil çok birikmiﬂtir.
O aç›dan veznelerin bu ﬂekilde devreye ç›kat›lmas› halinde veya bankalar sisteminin
devreye sokulmas› halinde bu sorun çözülür. Efendim neden yap›lmad›. Örnek 10 se-
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ne önce bir X bankas› devreye sokulmuﬂ. Bu kötüye kullan›lm›ﬂt›r. Bu ekstrem örnekler bizi etkilenmemeli. Bir mükellefimiz bankas›ndaki hesab›ndan öbür hesaba
bunu aktarabilmeli. Bir telefon talimat› ile ya da bir yaz› talimat› ile. Efendim tabii
hazine çek hesab›na bunu aktaram›yoruz vs. Bu bizim kendi sorunumuz. Yani ald›¤›m›z paray›, zaten ald›¤›m›z birﬂey yok, e¤er bölüﬂemiyorsan›z bir kere teknik olarak
düﬂünülecek bir olay.
Bir de çok sorular oldu tabii ama ben ana hatlar›yla toparlamak istiyorum.
Otomasyon meselesi var. Ve de götürülük meselesi var. Süremi üç dakika geçmiﬂim
çok k›saca arzedece¤im. Efendim 1987’lerde otomasyona geçilirken, ﬂu sözleri ben
gayet iyi hat›rl›yorum toplant›larda. Tamam makinaya yat›r›m yapal›m. Ça¤daﬂ
vergi daireleri, bilgisayarlar getirelim. Ama bu tekni¤i kullanacak insanlar› unutmayal›m. Bunlar› da bir yandan yetiﬂtirelim. Ama geliyoruz 1992’ye makinalar var, çok
büyük yat›r›mlar yap›lm›ﬂ. Bunlar› kullanacak ölçüde elemanlar›m›z yok. Yetiﬂmiﬂ
ayr›lm›ﬂ, onun için makinadaki › ile i’yi kar›ﬂt›rd›¤› zaman verilen beyannameler verilmemiﬂ gibi muamele baﬂl›yor. Ve bunu hiç kimse durduram›yor. Yap›lan ödemeler
yap›lmam›ﬂ gibi görülüyor ve hiç kimse durduram›yor. Burdaki ﬂeylere hak vermemek mümkün de¤il. Tabii bu belli bir özel statüdeki memurlar›n bu iﬂlerde yetiﬂtirilerek makinan›n sa¤l›kl› kullan›l›r hale getirilmesine ba¤l›. Bu da k›sa vadeli bir iﬂ
de¤il malesef. Yani siz ﬂimdi bana sorsan›z makina m› iyidir, manuel mi iyidir, kafamda net bir sorum yok. ﬁahsi tereddütlerim var. Ancak ça¤daﬂ bir yöneticinin
makina gerçe¤ini inkar etmesi mümkün de¤il. Bunu kabul ediyoruz. Fakat kullanamayaca¤›m›z makinalarda mükelleflerimizi r›za etmek, onlar› ödemelere davet etmek tabiki hiç tasvip edilecek birﬂey de¤il. Burada idareci arkadaﬂlar›m›z›n özellikle
vergi dairesindeki arkadaﬂlar›m›z›n yap›lan bu tür haks›zl›klar› kendi insiyatifleri
kullanarak çözmeleri gerekir. Bu konudaki her türlü haks›z çözüme ﬂahsen yard›mc›
olaca¤›m ben k›sa vadeli olarak söylüyorum. Hepinizin huzurunda beyan ediyorum.
Lütfen bu tür haks›zl›klara u¤rayan arkadaﬂlar›m›z, önce müdür arkadaﬂlar›m›za
gitsinler e¤er çözemezlerse bana gelsinler.
ﬁu anda k›sacas› söyleyebilece¤im baﬂkaca birﬂey yok. Çünkü makina hakikaten çok büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bir de götürü usulü biliyorsunuz.
Baylar tamam ben politik bir konu 1993 bütçesinde ön görülen rakam götürü mükelleflerinden 600 milyon. 300 küsür trilyonluk bütçe içinde tabii ki bu bütün sistemi dinamitliyor. Biz ﬂimdi maliyeci olarak bunu tasvip etmemiz mümkün de¤il, ya-
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ni bizi gerçek usulden uzaklaﬂt›ran ve sistemi alt üst eden bir konudur. Hiç bir zaman bu konuda kavgadan vazgeçmemiz gerekir. E¤er ülkemizde tabii bunu yapamad›¤›m›z için hayat standard›n› uygulamak mecburiyetinde kal›yoruz. Bunu yapamad›¤›m›z için ücretlerde kural› gere¤i ayn› tarifeden baﬂl›yoruz. Yani bir çok haks›zl›klar›n baﬂ›nda götürü usulü var. Götürü usulü hiçbir zaman tasvip etmedim. Çok
büyük bir vergi kayb› var. Ve bu rakamlar her sene yükseltiliyor biliyorsunuz. Ve bu
koﬂullarda yeni mükelleflerin bunlar›n içine girmesi gereken mükellefleri devreye sokmamak sureti ile çok büyük bir vergi kayb›na kötü bir düzenlemeye muhatap oluyoruz. Bunu tasvip etmedi¤imizi ancak konunun bir politik yaklaﬂ›m içinde çözülmesi
gerekti¤ini bir bürokrat olarak ifade ediyorum. Ben politikadan sizler kadar anlamam. Siz bunun kavgas›n› verirseniz sizlere bu konuda yard›mc› olmaya haz›r›m.
Ana hatlar› ile söylemek istediklerim bunlar. Hepinize teﬂekkür ediyorum. Sayg›lar
sunuyorum.
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düzenlenen konular aras›nda yüzde 90’a yak›n paralellik vard›r ve o nedenle de örgütümüzün bir kararl›l›k gere¤i olarak biz bu giriﬂimi bu tasar›y› sonra bu yasay› ilke olarak destekledik. ﬁimdi çok fazla ayr›nt›s›na girmek istemiyorum. Elbette daha mükemmel olmas› için tasar›n›n, yasan›n gönlümüzün istedi¤i baz› noktalar vard›. Enflasyon muhasebesi gibi, servet beyan› gibi, ücretlerin biraz daha farkl› vergilendirilmesi gibi baz› isteklerimiz vard›. Bunlar› da ilettik, konuﬂuldu, tart›ﬂ›ld›, ama
sonunda yasa ç›kt›. ﬁimdi bizim iste¤imiz ﬂudur say›n bakan›m›zdan ve hükümetten iste¤imiz ﬂudur. Bu yasa ç›karken gösterilen siyasi irade yasan›n uygulanmas›nda da aynen gösterilmelidir. Çeﬂitli sektörlerin çeﬂitli bahanelerle tasar›n›n yasan›n oras›n› buras›n› al›p götürmeye tavizler koparmaya dönük giriﬂimlerine diye
bilmelidir yasa ç›karken gösterilen siyasi irade kararl›l›k bu aﬂamada da gösterilmelidir. Elbette Türkiye’nin temel sorunu yaln›z baﬂ›na vergi de¤ildir. Ekonominin
sorunlar›n›, piyasan›n isteklerini hepimiz biliyoruz. Belli esneklikler her zaman gösterilebilir ama yasan›n özü feda edilmemelidir. E¤er yasan›n özünden taviz verilirse
o zaman çekilen bunca emek, gösterilen bunca çaba boﬂa gider. Biz yasan›n özünü
muhafaza etmeye dönük giriﬂimleri say›n bakan›m›z›n bu konuda yapaca¤› mücadeleyi desteklemeye devam edece¤iz. ‹nﬂallah böyle bir taviz verme durumuyla karﬂ›
karﬂ›ya kalmazlar. Biz de bu deste¤imizi sürdürürüz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, vergi yasas›nda bizim y›llard›r üzerinde durdu¤umuz hayat standard›n›n kald›r›lmas›, götürü vergi sisteminin kald›r›lmas› gibi önemli tespitler var, önemli de¤iﬂiklikler var. Bu yasa kay›t d›ﬂ› ekonomiye gerekçesinden Türkiye’de yüzde 40’lara vard›¤› ileri sürülen iddia edilen kay›t d›ﬂ› ekonomiye karﬂ›
ciddi bir müdahaleyle öngörmüﬂtür. O nedenle de bu yasay› destekliyoruz. Çünkü
Türkiye’de muhasebeciler, mali müﬂavirler ve yeminli mali müﬂavirler en çok kay›t
d›ﬂ›l›ktan ﬂikayetçidirler, en çok sahte faturadan ﬂikayetçidirler. Biz isteriz ki toplumda her ﬂey düzgün olsun, vergi yasalar›na uyulsun, muhasebe ilkelerine uyulsun
ve bu ortamda da biz uzmanl›¤›m›z›, ihtisas›m›z› kullanarak görevimizi yapal›m.
E¤er bir ülkede ekonominin yar›s› kay›t içinde, yar›s› kay›t d›ﬂ›ndaysa, bir ülkede
naylon faturalar uçuﬂuyorsa, orada muhasebe mesle¤ini icra etmek gerçekten imkans›zd›r. Onun için vergi sistemini yayg›nlaﬂt›rma, belge düzenini hakim k›lma giriﬂimlerinin hepsine destek olduk, yard›mc› olduk.
De¤erli arkadaﬂlar›m yasa ç›kt›. Bu yasan›n uygulanmas›nda camia olarak
büyük bir sorumluluk üstlendi¤imizin bilincindeyiz. Hepiniz her gün karﬂ› karﬂ›ya ge-
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liyorsunuz, 30 Eylül’de blokaj yapal›m m› yapmayal›m m›, stok aff›ndan yararlanal›m m› yararlanmayal›m m› diye size soru soran müﬂterinize, mükellefe do¤ru cevap
vermek zorunday›z. Onlar› yan›ltmamak durumunday›z. Biz sadece hazinenin hakk›n› de¤il mükellefin korumak durumunday›z. Çok ince bir noktaday›z, çok zor bir noktaday›z ve bu görevimizi sorumlulukla yapmak durumunday›z. ‹ﬂte bu sorumluluk bilincidir ki bizleri bu toplant›lara yo¤un bir ﬂekilde getiriyor. Ben de bundan önce pek
çok toplant›ya kat›ld›m. Her toplant›da meslektaﬂlar›m›z ayakta ne olacak bitecek
ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlar. Yasa ç›kar ç›kmaz yo¤un bir e¤itim kampanyas›n› baﬂlatt›k
yürüttük. Bu noktada Maliye Bakanl›¤›m›za ve arkadaﬂlar›na çok teﬂekkür ediyorum. Her toplant›da mutlaka bir temsilcisini bulundurmak suretiyle meslektaﬂlar›m›z›n bilgilendirilmesinde, ayd›nlat›lmas›nda büyük görevler üstlendiler. Bu bizim
görevimiz, bu bizim sorumlulu¤umuz ve bu tasar›y› bu yasay› baﬂ›ndan beri takip
etmiﬂ, izlemiﬂ, sizler ad›na öneriler sunmuﬂ bizzat bir arkadaﬂ›n›z olarak söyleyebilirim ki 30 Eylül’de mükelleflerimiz, müﬂterilerimiz geniﬂ ölçüde blokaj yapt›rmal›d›r.
Stok aff›ndan, demirbaﬂ aff›ndan, stoksuzluk beyan›ndan yararlanmal›d›r. Çünkü
bunlar›n hepsi bundan sonra kay›t içinde yaﬂamay› daha düzgün legal ﬂekilde faaliyetine devam etmeyi sa¤layacak bir anlamda geçmiﬂe sünger çekecek düzenlemelerdir, giriﬂimlerdir. Bunlardan yararlanmak laz›m.
Piyasan›n baz› tereddütleri oldu¤unu biliyorum. Sizlere yans›yan müﬂterilerinizin tereddütlerinin hepsini biliyorum. Baz› noktalarda net bir ﬂekilde cevap vermekte zorland›¤›n›z› biliyorum. Biraz sonra say›n Maliye Bakan›m›z da bu noktalarda bizleri ayd›nlatan, piyasaya sizlere güvenceler veren bir konuﬂma yapacaklar›na
inan›yorum ve bunun bu günlerde çok az bir süre, 30 Eylül’e çok az bir zaman kalan
bu günlerde son derece anlaml› oldu¤unu da biliyorum. Say›n bakan›m›za teﬂekkürlerimi ﬂu aç›dan da sunuyorum. Hem yo¤unluklar›n› biliyorum hem de rahats›z olmalar›na ra¤men lütfettiler geldiler bizleri ayd›nlatacaklar çok önemli bir görev yapacaklar. Öyle zannediyorum ki, zaten pek uyuma f›rsatlar› olmuyor, 30 Eylül’e kadar hiç uyumadan idare etmenin yolunu bulacaklard›r, bunun baﬂka çaresi yok.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m bu yasayla ilgili dedi¤im gibi esas itibar›yla destekliyoruz, do¤ru uygulanmas› noktas›nda müﬂterilerimizi, mükelleflerimizi bilgilendirme
görevimizi yapaca¤›z. E¤er bu camia ikna olmazsa yasalardan sonuç almak mümkün de¤il.
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etkiler ve ekonomik kararlar vergiye göre de¤il ekonomik piyasan›n kurallar›na göre
kendi olay›n kiﬂisel ve d›ﬂsal koﬂullar›na göre belirlenir. Bu da kaynak da¤›l›m›nda
son derece gerçekçi bir durum ifade eder, rant ekonomisinden reel ekonomiye geçiﬂi ifade eder. Yasan›n geneline iliﬂkin de¤erlendirmeler yap›l›rken veya muhtelif taleplerde bulunurken yasan›n haz›rlanmas›na hakim olan bu temel düﬂünceyi ana
felsefeyi gözden uzak tutmakta fayda var diye düﬂünüyorum. Bu genel düﬂüncelerimden sonra bir de uygulamaya iliﬂkin iki hususu ifade etmek istiyorum. Yasa bildi¤iniz gibi 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek geçiﬂ dönemi düzenlemeleri hariç 1 Ocak’tan itibaren bütünüyle uygulamaya intikal etmiﬂ olacak.
Bu geçiﬂ döneminin düzenlemeleri mükelleflerimiz aç›s›ndan son derece önemli. Gerek mali milat olarak isimlendirdi¤imiz, 30 Eylül 1998 tarihine kadar bu tarihi de
kapsayacak ﬂekilde yap›lacak olan iﬂlemler, gerekse stok veya stoksuz beyan olarak ifade etti¤imiz iﬂlemler mükelleflerimiz aç›s›ndan son derece önemli. ‹ﬂletmelerde fiilen yer ald›¤› halde kay›tlarda yer almayan stoklara iliﬂkin bildirim. Kay›tlarda
yer ald›¤› halde fiilen iﬂletmede yer almayan mallara iliﬂkin bildirim ve bunlar›n vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi mükelleflerimiz aç›s›ndan son derece önemli.
Ben bütün mükelleflerimize yasan›n getirdi¤i bu önemli 3 olanaktan 3 haktan yararlanmalar›n› öneriyoruz. Bu vesileyle hepinize sevgi ve sayg›lar sunuyorum.

Cahit Kesemen
Sayg›de¤er Defterdar›ma teﬂekkür ediyorum. Vergi yasalar›n›n Meclis aﬂamas›nda hiç durmaks›z›n çal›ﬂan Maliye Bakan›m›z Say›n Zekeriya Temizel’in aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›n› yapmas›n› arz ederim.

Zekeriya Temizel
Çok de¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli bas›n mensuplar›; birbirimizi göremiyoruz
ama zaten birbirimizi de her defas›nda görmek zorunda de¤iliz, birbirimizi anl›yoruz.
Sesimizi iletebiliyorsak, mesajlar›m›z› size iletebilirsek biraz önce burada konuﬂan
de¤erli baﬂkan›m›z Özyürek’in ve bu paneli düzenleyen de¤erli baﬂkan›m›z Ar›kan’›n
daha önceden dile getirdi¤i konularla bizim dile getirdi¤imiz konular aras›nda pek
büyük bir farkl›l›k olmad›¤›n› zaten görecek duyacaks›n›z. Görmeyecek ama duyacaks›n›z.
De¤erli meslektaﬂlar›m, sizler kazanç güdüsünün ötesinde kamu görevi yapan
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insanlars›n›z. Kamu görevini yapt›¤›n›z içinde sorumlulu¤unuz iki yönlü. Bir taraftan
kamunun hakk›n› di¤er tarafta temsilcisi oldu¤unuz vergi yükümlüsünün yani yurttaﬂlar›n hakk›n› korumak zorundas›n›z. O nedenle iki dilden konuﬂan insanlarla ben
bizim ortak dilimizden çok rahat bir ﬂekilde bahsedebilece¤im için kendimi rahat
hissediyorum. Çünkü bu dili kullanarak bütün kitlelere ulaﬂma olana¤›m›z bizim tek
baﬂ›m›za yok. Hatta bazen 30’un üzerinde kameran›n önünde canl› olarak yapt›¤›m›z konuﬂmalar›n bile daha sonradan kamuoyuna yans›mas›na bakt›¤›m›zda büyük
bir ﬂaﬂk›nl›k içerisinde kal›yoruz. Dolay›s›yla yapt›¤›m›z› anlatma konusunda sizlerden daha net daha güçlü bir arac› düﬂünemiyoruz. Siz de bunu yeterince yerine getiriyorsunuz. Türkiye bir vergi reformu gerçekleﬂtirdi. Yani Türkiye, ﬂu anda Say›n
Sabanc›’n›n bir toplant›da ifade etti¤i gibi Türkiye’nin art›k bir vergi kanunu var,
vergi kaçaklar›n› ortadan kald›rabilecek. Türkiye’nin art›k bir vergi kanunu var, kay›t
d›ﬂ› ekonomiyi çok net bir ﬂekilde izleyip kay›t içerisine girmesini sa¤layacak. Türkiye art›k bu alanda boﬂluk yaﬂam›yor.
Peki bu yasan›n eksiklikleri yok mu? Elbette var, olmamas› mümkün de¤il zaten. Mükemmel bir yasa haz›rlayamazd›k. Hatta çok fazla zorlanmam›za karﬂ›n, biraz önce Say›n Özyürek’in dile getirdi¤i birkaç konuyu bile koymakta zorland›k. Çünkü vergi yap›l›rken vergi yasas›n› yap›lmas› s›ras›nda getirilen baz› s›n›rlamalar vard›, o da ülkenin içerisinde bulundu¤u durumdu. Bütün bunlardan ötürü vergi yasas›n›n eksiklikleri var. Ancak bu eksikliklerin özellikle uygulaman›n belirli bir aﬂamadan
sonra giderilmemesi içinde hiçbir neden yok. Önemli olan belirli bir aﬂamaya gelmek
ve art›k herhangi bir gelir endiﬂesi olmadan teknik aç›dan vergi yasas›n› mükemmel
bir hale getirmek önümüzdeki günlerde mutlaka mümkün olacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar vergi kanunlar›n› tart›ﬂ›rken vergi yasas›n›n hangi koﬂullar
alt›nda yap›ld›¤› ve niye baz› hükümler getirdi¤i konusunu asla unutmamam›z gerekiyor. Onun için hangi koﬂulda konuﬂma yaparsam yapay›m, bunu bir defa daha hat›rlatmak bir defa daha tekrar etmek s›k›c› da olsa zorunlu olarak görüyorum, bunu bir zorunluluk olarak hissediyorum. Bildi¤iniz gibi Türkiye kamu harcamalar›n›n
art›k çok önemli bir k›sm›n› vergi gelirleriyle finanse edememeye baﬂlad›. Bunlar›
borçlanarak finanse etmeye baﬂlad›, borçlanarak kamu harcamalar›n› finanse etme
yönteminde ç›kmaz bir yol görüldü. Türkiye iﬂte bu ç›kmaz yolun neredeyse sonuna
geldi, neredeyse sonuna geldi. Onun için de bu ç›kmaz yoldan bir ç›k›ﬂa ihtiyac› vard›. Vergi düzenlemesi bunun için yap›ld›. Vergi almak hakkaniyetli, adaletli ve yayg›n
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çok iyi biliyorsunuz. Peki yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n portföy iﬂletmecili¤i nedeniyle getirilen bu tart›ﬂma nereden kaynaklan›yor? Yeni bir olgu mudur? De¤ildir, bu
yasayla da ilgili bir ﬂey de¤ildir. Ancak yeni bir vergi gelmiﬂtir diye tart›ﬂma aç›ld›¤›
taktirde, siz ç›k›yorsunuz diyorsunuz ki yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n portföy iﬂletmecili¤i nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri kazançlara iliﬂkin istisna hükmü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 4. bendidir, bu konuda herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r, yap›lmas› da mümkün de¤ildir. Peki bu konuda bir stopaj oran› getirilebilir mi? Ben size konuﬂmama baﬂlarken ayn› dili konuﬂaca¤›z derken bunlar› kast ediyordum. Büyük bir ihtimalle meslektaﬂlar›m›z olmayanlar bunlar› biraz
garip dinliyorlard›r ama ben sizlerin çok iyi anlad›¤›n›z› bildi¤im için bu kadar rahatl›kla konuﬂuyorum. Bu konuda istisna devam ettiriliyorsa buna bir stopaj oran› getirilerek telafi edilecektir bu olay›n endiﬂesi. ﬁimdiye kadar s›f›r olarak uygulanm›ﬂ
olan bir oran 1999 y›l›nda de¤iﬂtirmek için bir neden yok ortal›kta. Böyle bir Bakanlar Kurulu karar› ç›kmam›ﬂ ç›kma ihtimali yok ve yürürlü¤e girmemiﬂ olan bir yasa için 4 ay önceden de tarihinde kararname ç›kart›ld›¤› görülmemiﬂ. ﬁimdi gördü¤ünüz gibi baz› tart›ﬂmalar› boﬂuna yap›yoruz bazen. Ancak bu aç›klama geldi¤i zaman herkesin yüre¤i bir rahatl›yor. Evet diyor, demek ki bu olay böyleymiﬂ biz yasay› yanl›ﬂ biliyormuﬂuz yorumuna geldi¤imiz taktirde bu olayda ortadan kalk›yormuﬂ. Nitekim böyle bir öneri aç›klad›¤›m›z taktirde, daha do¤rusu öneri de¤il de
böyle bir gerçe¤i aç›klad›¤›m›z zaman biz kamuoyundan ayd›nlatman›n ötesinde
herhangi bir iﬂlem görmüﬂ olmuyoruz. Ancak kamuoyu ayd›nland›¤› zaman da tereddütleri ortadan gidiyor, tereddütler ortadan kalkt›¤› zaman da iﬂte o psikolojik
faktörler iﬂlemeye baﬂl›yor.
Konu buraya gelmiﬂken ﬂu konuyu da aç›kl›¤a kavuﬂturup bu yanl›ﬂ anlamalardan kaynaklanan olaylar› yeni bir sonuçlara yol açacak konusunu bitirmek istiyorum. Menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesiyle ilgili olarak getirilen sistem belirli kazançlar itibar›yla 1994 y›l›, baz›lar› için 1997 y›l› baﬂ›ndan itibaren geçerlidir.
Temettülerin vergilendirilmesi aç›s›ndan 1994 y›l›ndan beri yürürlüktedir. ‹ﬂte o nedenle zaten 1994 y›l›ndan sonra hat›rlars›n›z, bas›n mensuplar› gayet net hat›rlayacak vergi listelerine bak›ld›¤›nda anonim ﬂirket sahiplerinin veya ﬂirketlerden kar
pay› elde eden insanlar› vergi listelerinde göremezsiniz. Çünkü temettüler daha önceden kurum üyesi diye yüksek kurumlar vergisi oran›yla vergilendirildi¤i için ayr›ca
beyan edilmezlerdi. Ama 94’den beri beyan ediliyor. 94’den beri temettüler beyan
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ediliyor, bu yeni bir olay de¤il. Temettünün vergilendirilip vergilendirilmemesi konusu
4369 say›l› yasan›n konusu de¤il. Menkul sermaye iratlar› aç›s›ndan 1.1.97 tarihinde yürürlü¤e girdi. Bunun aç›s›ndan da söz konusu de¤il. Nitekim 1998 y›l› içerisinde çok basit uygulamalarla mevcut sermaye iratlar›n›n beyan› olarak tan›nd› beyan
edildi. Bu insanlarda temel bir güçlükle karﬂ›laﬂmadan getirdiler beyannamelerini
de verdiler vergilerini de ödediler. Ne Türkiye’de k›yamet koptu, ne de bu insanlar
vergi dairelerinde sürüm sürüm süründüler. Böyle bir olay olmad› de¤erli arkadaﬂlar. Aksine vergi idaresi bu güç koﬂullarda d›ﬂ piyasalarda güven veren uluslararas›
kuruluﬂlarda güven veren bir vergi performans›na ulaﬂt›.
ﬁimdi 1999 y›l›ndan itibaren menkul sermaye iratlar›n›n di¤er bir türü olan
veya ﬂu anda de¤er art›ﬂ kazanc› dedi¤imiz eskiden ﬂimdide al›m sat›m kazanc›
olarak nitelendirdi¤imiz 82.madde kapsam›nda vergilendirilecek olan kazançlara
geldi s›ra. Borsada belirli bir süre içerisinde sürekli al›m sat›m yapan insanlar›n kazançlar› ve kay›plar› birbirinden ç›kart›ld›ktan sonra ve enflasyondan ar›nd›r›ld›ktan
sonra ve beyan edilecek herhangi bir miktar varsa ki bu 1999 y›l›nda 3,5 milyar lira
olacak, bu insanlar›n da beyanname verme yükümlülü¤ü aynen di¤erleri gibi geldi.
1998 y›l›nda herhangi bir vergi yükümlülü¤ü yok, 1999 y›l›nda da yok 99 y›l› boyunca daha do¤rusu kay›p ve kazançlara bak›lacak. Al›n›p sat›lan hisse senetlerinin
maliyet bedelinin ne ﬂekilde hesaplanaca¤› konusu çok net bir ﬂekilde kamuoyuna
duyurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Y›l sonu itibar›yla borsa da ayn› ﬂekilde ondan daha büyük
bir maliyet bedeli varsa o da üstelik endekslenmiﬂ olarak enflasyona endekslenmiﬂ
olarak o maliyet bedeli al›nacak ve bunun tart›ﬂmas›n› biz 2000 y›l›n›n mart ay›nda beyanname verilecek, verilecek herhangi bir beyanname varsa tabi enflasyonda
ar›nd›r›l›p da verilecek beyanname varsa tart›ﬂmas›n› 1998 y›l›n›n a¤ustos ay›nda
yap›yoruz. Psikolojik etkisi var ancak bu aç›klamay› yapt›ktan sonra borsadan bu
tür kazanç elde eden insanlar›n al›m sat›m kazanc› elde edenlerin tart›ﬂma konular›n›n büyük bir k›sm›n› silip b›rakt›¤›n› görüyorsunuz. Ben bu iﬂten kazanç elde ediyorsam bu kadarl›k veririm diyor. Enflasyondan ar›nd›rd›¤›n›z zaman çok somut bir
ﬂekilde efektif vergi yükünün yani enflasyon düﬂtükten sonra al›nan verginin toplam kazanca oranlanmas› suretiyle bulunan vergi yükünün de % 7 ile % 18 aras›nda
de¤iﬂti¤ini görüyorsunuz.
Enflasyon katsay›s›n› de¤iﬂtirdi¤iniz zaman bu oranlar de¤iﬂir ama % 50’lik
bir varsay›mla gitti¤iniz zaman bunlar ortaya ç›k›yor. Hiç kimse oturup da e¤er ka-

>>> 1990-2006 PANELLER

1219

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1221

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

lemeye. Vergi oranlar› % 25’den birdenbire 1.1.1999’dan itibaren % 15’e düﬂüyor, 10
puanl›k bir düﬂme. Uluslararas› kuruluﬂlar›n tüyleri diken diken oluyor, 10 puanl›k bir
düﬂmeyi Türkiye ekonomisi birdenbire kald›rabilir mi. Siz 1999 bütçesini finanse
edebilir misiniz diye. Ancak biz hem Türkiye ekonomisini hem Türk yurttaﬂlar›na
hem vergi mükelleflerine hem de sizlere güvendi¤imiz için kesin olarak bundan bir
vergi kayb›m›z olmayaca¤›n› söylüyoruz. Net bir ﬂekilde söylüyoruz bunu. Vergi
oranlar›n› düﬂürüyoruz. Kazan›lmayan gelirden vergi al›nmas›na iliﬂkin daha önceki
uygulamalar ortadan kalk›yor, vergi idaresi ister kazanc› olsun ister olmas›n beni
ilgilendirmez, nas›l olsa benim gelirim garanti deme olana¤›n› b›rakt› Türkiye. Yok
öyle bir olay art›k. Kazanç varsa vergi var, azsa az çoksa çok o kadar. Kald› ki geçiﬂ dönemi ile ilgili olarak vergilendirmede baz› s›ralamalarda s›n›rlamalar da getirilir. Dedik ki özellikle götürü mükellefi aç›s›ndan gerçe¤e geçilirken aman ha kazanc›
fazla olacak diye belge al›p vermemek gibi bir ﬂeye düﬂme. Sen istedi¤in kadar kazanç elde et biz seni ﬂu kadar süre boyunca hep eskiden götürülük s›n›r›nda kald›¤›n zaman ne vergi veriyorsan onlar üzerinden alaca¤›z vergiyi. Ama yeter ki belge
al ver. Dolay›s›yla bütün bunlar›n hepsini yaparken getirdi¤imiz bir tek ilke var. Reel
vergileme ilkesi. Türkiye’de reel olarak vergi alamad›¤› zaman durumlara düﬂtü.
Enflasyonun da çok yükseklerde seyretmesinden ötürü sonuç olarak, reel olarak
Türkiye vergi alam›yor. ‹ﬂte bunun için reel kazanç varsa reel olarak vergi vermeyi
getirin kazanç varsa var, yoksa yoktur zaten.
Bu sistemin elbette ki vergi yükümlülerine ba¤l› yükleri vard›, olmamas› mümkün de¤il. Aksi taktirde vergi alamazs›n›z zaten. Vergi almad›¤›n›zda oradan ç›k›yor, yani vergi almayaca¤›m diye bir vergi kanunu yapmay› kimse düﬂünemeyece¤ine göre vergi alaca¤›z diye getiriyorsunuz bunu. Ama bunun da herhangi bir s›k›nt›
yaratmamas› gerekiyor. Bu konuda siz meslektaﬂlar›m›n endiﬂelerini çok yak›ndan
izliyorum. Yaln›z de¤erli arkadaﬂlar ﬂu gerçe¤i kesin olarak ifade ediyorum. E¤er
Türkiye bundan 15 y›l önce bu vergi yasas›n› ç›karm›ﬂ olsayd› büyük bir ihtimalle uygulama olana¤› bulamayabilirdi. Yani böyle bir yasa ç›kartmaya cesaret edemez.
Çünkü o zaman›n teknolojik olanaklar›yla bugünün teknolojik olanaklar› aras›nda
ola¤anüstü farkl›l›k var. Biz bu teknolojinin olanaklar›ndan yararlanmak suretiyle
bu tür beyannameler konusunda her türlü gayreti gösteriyor ve çal›ﬂmalar› beraber yapaca¤›z zaten. Bu çal›ﬂmalar birlikte yap›lacak ve bunun sonucunda da bir
yükümlülük olarak uygulamaya konmas›n› sa¤layaca¤›z. Bunun için önümüzde za-
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man›m›z var. Biz gereken çal›ﬂmalar›n büyük bir k›sm›n› yerine getirdik bundan sonra sizlerle görüﬂüp en kolay ne ﬂekilde bunlar› yerine getiririz mutlaka görüﬂmelerini yapaca¤›z. Çünkü hiçbir hükümet, hiçbir siyasi, hiçbir yurttaﬂ›n alt›ndan kalkamayaca¤› veya kendisi için büyük bir külfet olan bir uygulama getirmez, yapamaz
öyle bir olay›. Böyle bir ﬂey yapmayaca¤›n›n kesinlikle inanc›nda olman›z gerekir. Konu buraya gelmiﬂken ﬂunun da alt›n› çizmek istiyorum.
Türkiye vergi yasalar›n› de¤iﬂtirirken elbette ki buna uyum sa¤layacak baz›
düzenlemeler de yapt›. Ceza hükümlerini basitleﬂtirdi, sadeleﬂtirdi ancak uygulanabilir bir hale getirdi. Temel ilkesi ekonomik suça ekonomik ceza, ancak belirli baz› fiiller var ki bunlar›n içinde hürriyeti ba¤lay›c› ceza. Hürriyeti ba¤lay›c› ceza denildi¤i
zaman de¤erli arkadaﬂlar, bu suçun içerisinde var olmas› say›lan husus kas›tt›r,
kesin olarak kas›tt›r. Kas›t olmayan, dolay›s›yla kas›tl› olarak davranmayan, bu
kast› kan›tlanmayan hiç kimseyi hiçbir kay›t tutucuyu ya da iﬂlemi yapan insan› bu
olaydan sorumlu tutmak söz konusu olmayacakt›r ve olamaz da. Bununla ilgili
aç›klamalar›m›z› da önümüzdeki günler geldi¤inde göreceksiniz. Bu vergi yasalar›, iyi
niyetli insanlar için yap›lm›ﬂ vergi yasalar›d›r, iyi niyetli insanlar için yap›lm›ﬂ yasalard›r. Kötü niyetliyle u¤raﬂmak vergi idaresinin iﬂidir. ﬁimdi biz kötü niyetli insanlar› iyi niyetli insanlar›n aras›na kar›ﬂt›r›p neredeyse kötü niyetlilerle u¤raﬂamaz
hale gelmiﬂiz. ‹ﬂte çözmeye çal›ﬂt›¤›m›z olay budur. Uygulamada herhangi bir s›k›nt›
yaratmayacakt›r. Dolay›s›yla iyi niyetle uygulama yapan insanlara sorumsuz sorumluluk yükleyecek, sorumsuz sorumluluk yükleyecek uygulamalardan kesinlikle ve
kesinlikle kaç›nacak kolay olanak tan›mayaca¤›z, tan›mad›¤›m›z› da göreceksiniz
zaten. Olay çok büyük ölçüde böyle gidiyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m, burada toplanmam›z›n nedenlerinden bir tanesinin vergi
kanunlar›n›n geçici 4748 ve 49. maddeleri oldu¤unu biliyorum. Bu olay›n Türkiye
aç›s›ndan çok büyük bir önemi var. Türkiye y›llar sonra vergi güvenli¤i için parasal
iliﬂkilerin izlenmesi gerekti¤i kavram›n› kabul etti. Vergi güvenli¤i için parasal iliﬂkilerin izlenmesi, bu önemli bir kavramd›r ve Türkiye bu iliﬂkilerini izleyerek hakkaniyetli
ve adaletli bir vergi olacak. Aksi taktirde vergi almas› mümkün de¤il. Olay buraya
geliyor çok büyük ölçüde. Bu oldu¤u zaman da yeni getirilen düzenlemelerin mutlaka bir baﬂlang›ç noktas›n›n olmas› gerekir. Bu baﬂlang›ç noktas› yeni getirilen ilkeler ve vergileme ilkeleri çerçevesinde geriye dönük olarak veya geçmiﬂte oluﬂmuﬂ
varl›klardan hareketle herhangi bir vergileme yap›lmas›n›n önüne geçme mant›¤› ta-
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ﬂ›maktad›r. Onun için geçmiﬂe dönük olarak gelecekte herhangi bir vergileme yap›lmas›n›n önüne geçmek amac›yla ve bu parasal iliﬂkilerinde gelecekte izlenece¤inin
bilinci içerisinde bu mali milad›n de¤erlendirilmesi gerekiyor. Sistemin boﬂluklar›ndan sürekli olarak bahsediliyor, alt›ndan bahsediliyor, alt›nda sistemlerin bir boﬂluk
yarat›yor. Alt›nda sistemlerin herhangi bir boﬂluk yarat›lm›yor, ama kötü niyetli insanlar›n her zaman yararlanabilecekleri baz› aç›klar var. Bundan kaçmak için yurttan alt›n getirilip de sat›l›yormuﬂ olabilir, ﬂu olabilir, bu olabilir. Dedi¤im gibi düzenleme iyi niyete yöneliktir. E¤er bundan kaç›nmak için e¤er bunu aﬂmak için kötü niyetli bir tak›m yollara gidiliyorsa onun gere¤ini de mali idare yapar zaten. Düzenleme de elbette ki mutlaka bir tak›m ﬂeyler olabilir, eksiklikler olabilir bu eksikliklerin
özellikle uygulama tebli¤lerinde aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› suretiyle boﬂluk olmad›¤›n›
anlatmaya çal›ﬂ›yoruz, bütün gücümüzle. Bu olay dedi¤im gibi geçmiﬂ ile ilgili iliﬂkinin bir noktada bir tarihe bir noktaya ba¤lanmas› suretiyle vergileme aç›s›ndan insanlar›n gelecekte herhangi bir yükümlülükle karﬂ› karﬂ›ya kalmamas›na yönelik.
Hedef kitle de asla küçük esnaf, sanatkar, tüccar de¤ildir zaten burada. Getirilmiﬂ
olan, özellikle 82. maddenin uygulanmas›yla ilgili olarak getirilen di¤er kazanç ve
iratlar›n vergilendirilmesindeki s›n›r zaten küçük miktarlarla u¤raﬂ›lmayaca¤›n›n
çok net bir göstergesidir, u¤raﬂ›lmayacakt›r da. Dolay›s›yla mali idare neyi takip
etmek istedi¤ini, kay›t d›ﬂ›l›¤›n nereden kaynakland›¤›n› ﬂeyin nereden geldi¤ini iyi
bilerek nerede oluﬂmuﬂ olan varl›klarla gelir iliﬂkisini kuraca¤›n› elbette ki gayet iyi
bilecektir. Bu konudaki güvence de devletin güvencesidir, yasan›n güvencesidir.
Özellikle stok beyan› nedeniyle siz meslektaﬂlar›m›z›n karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›
çok önemli bir sorunu ortadan kald›r›yoruz. Stoklar› dengelemek veya ihracat ile ilgili belgelerin noksanl›klar›n› tamamlamak için naylon fatura kullanma, biraz önce
Say›n Özyürek’in de belirtti¤i gibi ortal›kta uçuﬂan naylon faturalardan kurtulmak
için insanlara diyoruz ki, siz mevzuat stoklar›n›z› bir envanter listesine dökün getirin vergi idaresine belki de naylon fatura almak için verdi¤iniz komisyondan daha az
bir vergi daha önce belirtti¤im gibi mahsup bir fiyat da var. Ödeyin ve bunlar› kayda
al›n. Böylece de siz meslektaﬂlar›m›z› zor durumda naylon fatura m›d›r, de¤il midir
diye gözünüzü yormaktan kurtaral›m. Bu çok önemli bir geçiﬂ noktas›d›r herkes
aç›s›ndan. Görüldü¤ü gibi yani insanlara kalk›p da naylon fatura, komisyonla naylon fatura al›p da kay›tlar› düzeltme olana¤› olanak denemek gerekiyor, tabi ki buna zorlamas›ndan kurtarmak için devler çok önemli bir ﬂey getiriyor uygulama dü-
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zeni. Bundan elbette ki yararlanmak gerekir. Yani bundan yararlanmamak için bir
neden görmüyorum. Kesinlikle yararlanmak gerekir. Bununla ilgili süre hepinizin bildi¤i gibi 30 Eylül’de de¤il, 31 Ekim’de bitiriyor, daha vakit var.
Mali milad›n ertelenmesiyle ilgili tart›ﬂmaya da bununla zaten nokta koymuﬂ
oluyoruz. Mali milat da beyan edilecek miktarlar veya beyan edilmesi bile gereksiz
zaten devlet taraf›ndan tutulan devlet güven cesinde tutulan kay›tlarda yer al›yorsa ilave bir bildirime bile gerek yok. Götürüp bir bankada bir hesap açt›rma olay›d›r hepsi o kadar. Mali milatta yap›lacak olan budur. Bunun ertelenmesini gerektiren bir olay yoktur, geciktirilmesi gereken bir olay yoktur. Bugün de götürebilirler,
yar›n da götürebilirler, dün de götürebilirlerdi daha önümüzdeki hafta içerisinde de
son dakika da götürebilirler. Demek ki mali milad böyle çok büyük külfetler getirdi¤i
için uygulanma zorunluluklar› yaratacak bir olay de¤il. Ancak stok beyan› ile ilgili
uygulama 30 Eylül tarihine kadar, daha vakit de vard›r o zamana kadar da bu iﬂlemler de bittikten sonra mali milatta iﬂlemlerin yerine getirilmesi için yeteri kadar
zaman da vard›r. Dolay›s›yla mali milad›n ertelenmesi ﬂuradan çok net bir ﬂekilde
ifade ediyorum söz konusu olamaz.
De¤erli arkadaﬂlar bu vergi ertelemesi laf› niyeyse herkesin diline yap›ﬂt›. Vergi kanunlar› ertelenecek mi? Biraz önce aﬂa¤› da bir gazeteci arkadaﬂ›m da sordu,
vergi kanunlar›n›n ertelendi¤i söyleniyor diye. Vergi yasalar›n›n ertelenmesi diye bir
ﬂey kesinlikle söz konusu olamaz de¤erli arkadaﬂlar. Vergi yasalar›n›n ertelenmesi
demek Türkiye’nin umudunun ertelenmesi demektir. Türkiye’nin umudunu da ertelemeye kimsenin gücü yetmez. Bu kesin olarak yap›lmayacakt›r, bu yasalar uygulanacakt›r. Ancak bu yasalar herhangi bir zorluk ç›karmadan, temel ilkelerinden taviz
verilmeden asla taviz verilmeden ancak ekonominin gere¤i olan esnekliklerle zaten
yasayla verilmemiﬂ olsa kullan›lmazd› zaten öyle bir olay esnekliklerde kullan›larak
yürütülecektir. Bu yasa ekonominin önünde bir engel de¤ildir. Ekonominin önüne
geçmiﬂ bir olay da de¤ildir. Dolay›s›yla da ekonominin gereklerini sürekli gözeten
göz önünde tutan dolay›s›yla yap›lm›ﬂ olan baz› düzenlemeleri hatta yap›lmam›ﬂ
düzenlemelerin aç›klanmas›n› yada yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n aç›klanmas› da bir taviz
olarak nitelendirilmesi zannediyorum bu yasaya gönülden ba¤lanm›ﬂ olsa veya onur
beslemiﬂ olan insanlar› çok büyük ölçüde üzmektedir baﬂta da beni olmak üzere.
De¤erli meslektaﬂlar›m, Say›n Baﬂkan›m›z›n söylemiﬂ oldu¤u mesaj› net bir
ﬂekilde bir defa daha tekrar ediyorum. Bu yasan›n uygulanmas›n›n ertelenmesi
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Türkiye’nin umudunun ertelenmesidir. Türkiye’nin borç bata¤›ndan kurtulma umudunun ertelenmesidir, yasan›n deldirilmesi de bununla ayn› anlama gelir. Temel ilkelerinden asla taviz verilmeyecektir, verilmeyece¤ini göreceksiniz zaten. E¤er verilirse
bunun hesab›n› zaten ilk soracak olan insan sizlersiniz. Zannediyorum tahminimden
uzun bir konuﬂma yapt›m, yani bu kadar uzun bir konuﬂma yapmay› ben de beklemiyordum aç›k söylemek gerekirse. Sadece genel olarak yurttaﬂlar›m›z›n umudunun
k›r›lmamas›, özellikle yasadan beklentileri nedeniyle devlete ve yasalara güven duymalar› konusunda k›sa bir konuﬂma yapmak istiyorum. Yaln›z bütün bu gerçeklerin
tüm halk›m›z taraf›ndan bilinmesinde büyük bir yarar var. Yap›lan düzenlemelerin
büyük bir k›sm› tekrar ediyorum yasan›n delinmesi de de¤ildir. Yasam›z delik deﬂik
de olmam›ﬂt›r, zaten olamaz da. O nedenle bu gerçe¤i her zaman göz önünde bulundurun. Asl›nda size bunlar› sizlere söylemenin pek fazla manas› yok, sizler zaten
biliyorsunuz, çünkü yasay› çok yak›ndan izliyorsunuz.
Burada de¤iﬂtirilen tek bir konu var. Yani bu da m› de¤iﬂmedi dedi¤iniz bir
olay var. Özellikle borsayla ilgili olarak. Menkul sermaye iratlar›, daha do¤rusu de¤er art›ﬂ kazançlar› ile ilgili olarak yap›lan düzenleme s›ras›nda istisna getirirken
bünyesinde % 25den fazla hisse senedi bulunduran fonlar› % 25’e kadar bulunduranlar›n, paylar›n al›p satanlar›n vergiden istisna tutulmas› belirli bir süre elinde
tutup ondan sonra satanlar›n vergiden istisna tutulmas›n› yasay› sevk ederken
öngörmüﬂtür. Yasan›n ilk sevki odur. Yani bünyesinde % 25’e kadar hisse senedi
bulunduran fonlar›n kat›lma paylar›n› al›p satanlar›n belirli bir süreden sonra bir
y›ldan sonra al›p satanlar›n bu kazançlar›n›n istisna kapsam›nda almas› bu bütün
dünyada vard›r. Almanya’da 6 ayd›r, iﬂte ﬂey de 1 y›ld›r, yani de¤iﬂik 3 y›la kadar,
hatta 15 y›la kadar giden süreler vard›r. Ama 6 ayl›k süre de vard›r bunun içerisinde, daha k›sa süreler de vard›r. Yasa o ﬂekilde sevk edilmiﬂ. Sonra genel kurulda
görüﬂülmesi s›ras›nda Sermeye Piyasas› Kanunu’yla ilgili olarak yap›lan düzenlemede bu tür konular›n hisse fonlar›nda % 51 Türk hisse senedi bulunmas› hükümlülü¤ü
getirildi¤i söylendi ve dolay›s›yla da bu yasaya da % 25’lik yükümlülük % 51’e ç›kart›ls›n dendi. ‹ﬂte de¤erli arkadaﬂlar›m siz de takdir edersiniz ki bir hisse fonunda,
yani A tipi fonda % 25 mi hisse senedi bulunacak, % 51 mi hisse senedi bulunacak,
bu benim iﬂim de¤il, maliyecilerin iﬂi de¤il, bu sermeye piyasas›n›n iﬂi. Dolay›s›yla
onlar bu hisse fonlar›n› nas›l tarif ederlerse vergi yasas›yla, biz de ona bir ayr›cal›k
getiririz. Bu getirildi. Verilen bir önergeyle Plan Bütçe Komisyonu’nda buna mani
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olarak karﬂ› ç›kt›k. Getirilsin düzenleme, biz direk olarak Sermaye Piyasas› Kanunu’na at›fta bulunal›m. Daha sonradan Sermaye Piyasas› Kanunu’nun k›sa sürede
ç›kmayaca¤› dolay›s›yla burada % 51’in yer almas› gerekti¤i konusunda bir önerge
verildi ve kabul edildi.
Olay görüldü¤ü gibi bizim d›ﬂ›m›zda, herhangi bir yasan›n düzenlenmesiyle ilgili
olarak getirilen bir öneridir. Buradaki senetler veya paylar ne kadar süre elde tutulsun olay›na zaten her zaman tart›ﬂ›lacak bir konudur. 3 ay olabilir, 6 ay da olabilir, 1 y›l da olabilir o kadar önemli de¤il. Hisse senedi al›m sat›m kazançlar›n›n vergilendirilmesi ilkesinin bu tutma süresiyle temelde bir iliﬂkisi yoktur. Dedi¤im gibi
Almanya 6 ay olarak belirlemiﬂ bunu. 3 y›l da belirleyenler var, 1 y›l belirleyenler var,
daha k›sa süre belirleyenler var. ﬁimdi özellikle belirli konjonktürel nedenlerle oturup
da piyasalar›n likitidesi azald›¤›nda bu likitideyi artt›rmak için ﬂunu ﬂu ﬂekilde teﬂvikinin uygun olaca¤›n› düﬂünüyoruz, diye herhangi bir piyasadan böyle bir öneri geldi¤i zaman mali idare o piyasan›n düzenlenmesi ile ilgili konularda pek fazla direnmez. Çünkü ﬂey de¤il, sektörle ilgili bir olayd›r. Yani bir A tipi fonun içerisinde %
25’mi hisse senedi bulunacak % 51 mi bulundurulacak, o çok büyük ölçüde ilgili kuruluﬂlar›n verece¤i bir karard›r. % 51 yeter derlerse, tamam % 51 yeter deriz. Bunlar
vergi tasar›s›n›n delinmesi anlam›nda de¤ildir. Temel ilkesinden sapma de¤ildir. Dedi¤im gibi ekonominin gere¤ini yerine getirme anlam›d›r. Bu konuda ne umutsuzlu¤a ne
de bu düzenlemeleri yapanlar› suçlamaya kesinlikle gerek yoktur diye düﬂünüyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, esas konuﬂmak istedi¤imiz konu, uygulamaya dönük olan
ve uygulama s›ras›nda bu yasan›n sizlere, sizin temsil etti¤iniz insanlara herhangi
bir s›k›nt› yaratmadan uygulamas›n› sa¤lamakt›r. Bu konuda birlikte çal›ﬂ›yoruz,
birlikte çal›ﬂmaya devam edece¤iz. Kesinlikle bu konudaki al›nan kararlar›n hepsinin
içerisine kat›lacaks›n›z. Buradaki ilkemizde yerine getirilebilecek, kolayca yerine getirilebilecek hükümlülük ilkesidir. Bundan sonraki sorular›n›z›n hepsine net yan›t verilecek. Ben bir zorunluluk nedeniyle toplant›n›n sonuna kadar kalamayaca¤›m, ama
arkadaﬂlar›m zaten bu tür toplant›lar›n tamam›n› çok yak›ndan izleyip yan›tlanmam›ﬂ olan sorular art› yan›tlanmam›ﬂ olan sorunlar veya olabilecek muhtemel sorunlar› hemen arkamdan getiriyorlar ve ﬂundan emin olun sonbahara kadar u¤raﬂarak bütün bunlar›n yan›t›n› vermeye çal›ﬂ›yoruz, bundan sonra da ayn› yöntemi
izleyece¤iz. Bütün bu konulardaki iﬂbirli¤i dayan›ﬂman›n kamu görevi gören insanlar
aras›nda devam etmesinin çok normal oldu¤unu biliyorum. Sorumlulu¤unuz bilmi
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yorum sorumlulu¤un olmas› bazen insanlara s›k›nt› vermez mutlulukta verir. Ben
büyük bir ço¤unlu¤unuzu da yak›ndan tan›d›¤›m bir çok meslektaﬂ›m›n yüzünde bu
sorumluluklardan ötürü gerçekten bir mutluluk ifadesi de görüyorum. Bu iﬂbirli¤imizin bu koﬂullar alt›nda devam edece¤ini umuyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.

Cahit Kesemen
Say›n Bakan›m›za teﬂekkürlerimizi sunuyoruz. Say›n konuklar, sayg› de¤er
meslektaﬂlar uzun y›llardan beri meslek mücadelesine önemli katk›lar sunan TÜRMOB Genel Baﬂkan› Say›n Mustafa Özyürek’e plaketini vermek üzere Ça¤daﬂ Muhasebeciler Vakf› Baﬂkan› Say›n Nezih Aktan’› davet ediyorum. Buyurun.

Mustafa Özyürek
Çok teﬂekkür ederim sa¤olun. Vakf›m›za, odam›za, meslektaﬂlar›m›za ﬂükranlar›m› sunuyorum. Sizin ilginiz devam etti¤i sürece hizmetinizde olmaya devam
edece¤im. Sa¤ olun arkadaﬂlar.

Cahit Kesemen
Bu önemli katk›lar›ndan dolay› ‹stanbul Defterdar› Say›n Akif Hamzaçebi’ye
plaketini vermek üzere Oda Baﬂkan Yard›mc›m›z Say›n Metin Baﬂer’i davet ediyorum. Buyurun.

Akif Hamzaçebi
Sa¤olun.

Cahit Kesemen
Katk›lar› olan ve yine bu vergi yasalar›n› deldirtmemek için büyük çaba gösteren Say›n Maliye Bakan› Zekeriya Temizel’e teﬂekkür plaketini vermek üzere Oda
Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan’› davet ediyorum.

Yahya Ar›kan
Vergiyi sevdiren Say›n Bakan›m›za bu plaketi vermekten ötürü büyük onur
duydu¤umu belirtmek istiyorum.
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Zekeriya Temizel
Ben de vergi uygulamalar›ndan, böyle bir plaket almaktan onur duydu¤umu
belirtmek istiyorum. Çok teﬂekkür ediyorum.

Cahit Kesemen
Sayg›de¤er konuklar›m›z vergi ça¤›nda ‹stanbul Odas›'n› bilgi teknolojisiyle birleﬂtirmek anlam›nda bugün internet sayfam›z› aç›yoruz ve bu aç›l›ﬂ› Say›n Bakan›m›z Zekeriya Temizel’den istiyoruz efendim. Buyurun efendim.

Zekeriya Temizel
De¤erli meslektaﬂlar›m biraz önce 15 y›l önce bu vergi yasalar›n›n uygulanmas› gerçekten zor olurdu belki buna cesaret bile edemezdik dedim. ﬁimdi bunun çok
somut örne¤ini niye cesaret edebilece¤imizi biraz sonra baﬂlatt›¤›n›z veya açt›¤›n›z
internet sayfas›yla sizler zaten ortaya koymuﬂ oluyorsunuz. Vergi konusunda zannediyorum bundan sonra sorunlar›n› çözmek için bu kadar büyük kalabal›klar› toplayamayacaks›n›z. Herkes bilgisayar›n›n baﬂ›nda sizin internet sayfan›za girmek
suretiyle her türlü sorusunun yan›t›n› bulacak. Baﬂlatm›ﬂ oldu¤unuz bu uygulama
ile sizleri kutluyorum, gerçekten can› gönülden kutluyorum. Bu ﬂekildeki baﬂar›lar›n›z›n daha da devam›n› ve büyüyerek sürdürülmesini diliyor hay›rl› olsun diyorum.
Telefon hatlar›n›n yüklü olmas› nedeniyle biraz yavaﬂ çal›ﬂ›yor ama gördü¤ünüz gibi
çal›ﬂ›yor gayet iyi bir ﬂekilde.

Cahit Kesemen
“Yeni Vergi Yasalar›nda Sorunlar ve Çözümler” konulu panelimize geçmek istiyorum. Sizlere panelistleri tan›tmak istiyorum. Oturum Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan, Oda Baﬂkan›. Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s› Say›n Mehmet Ali Özen, Doç.
Dr. Bumin Do¤rusöz ve yeminli mali müﬂavir Mehmet Maç. Bugünkü panelimizin
sorunlara çözüm bulmas› temennisi ile say›n konuﬂmac›lar› davet ediyor, hepinize
sayg›lar sunuyorum.

Yahya Ar›kan
Efendim ifade etmek istiyorum önümüzdeki süreçte bu konudaki yapmak is-
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tediklerimizi size enine boyuna aç›klamaya çal›ﬂaca¤›z. De¤erli meslektaﬂlar›m bugünkü panelimizin konusu ortada, sorunlar ortada özellikle de¤erli konuﬂmac›lardan birinci oturumda konuyu özet olarak anlatmalar›n›, çünkü as›l bu toplant›n›n
önemi 30 Eylül'le ilgili olan yaﬂad›¤›m›z sorunlara çözüm beklemekte. O anlamda
tahmin ediyorum giriﬂte arkadaﬂlar›m›z soru ka¤›tlar›n› da¤›tt›lar, sorular›n›z› yaz›l› olarak sorman›z kayd›yla görevli arkadaﬂlar›m›z sizlerden bu ka¤›tlar› toplayacaklar. Yine divan›n ön taraf›nda kriz masam›z var. Daha önce sizlere e¤itim çal›ﬂmas›n› sunan Say›n Bilgin Baﬂar ve ‹smail dostumuz bunlar› ay›klayacaklar ve divana getirerek bir aradan sonra yan›tlamaya çal›ﬂaca¤›z. Ben izninizle bu yasa ile
ilgili k›sa bir de¤erlendirme yaparak sözcükleri fazla uzatmadan de¤erli konuﬂmac›lara aktarmak istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bildi¤iniz gibi 4369 say›l› yasa ile 13 vergi kanununda
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. ‹lgili yasan›n genel gerekçesinde sistem vergi ödeyenlerin
üzerine çok a¤›r yükler getirirken vergi ödemeyenler için vergi cenneti haline geldi¤i
derin adaletsizliklerle dolu oldu¤u belirtilerek amac›n vergi taban›n›n geniﬂletilmesi,
kay›t d›ﬂ› ekonominin kayda al›nmas›, sistemin basit ve aç›k hale getirilmesi, vergisini düzenli ödeyenlerin yükünü artt›rmadan vergi gelirinin artt›r›lmas›, vergi gelirinin artt›r›lmas› olarak belirlenmiﬂtir. Di¤er yandan vergi oranlar›n›n yüksekli¤i, hayat standard›n›, götürü vergi sistemini, yüksek enflasyon, faiz gelirlerinin sistem
d›ﬂ›nda kalmas› gibi hususlar mükelleflerin iktisadi faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için vergi kaç›rmalar›n› hakl› gösterecek gerekçelerin ortaya ç›kt›¤› ifade edilmiﬂti.
Bozuk vergi düzeni, iﬂlemlerdeki güçlük ve yetersizlikteki vergi incelemeleri
vergi gelirlerini azaltm›ﬂt›r. Gerekçede sonuç itibar›yla sistemin gelir da¤›l›m›n›
bozdu¤u ifade edilmiﬂti. 4369 say›l› kanunun en önemli de¤iﬂiklikleri bize göre de
reform olarak adland›r›labilen gelirin tan›m›d›r. Kaynak teorisinden vazgeçilerek net
art›ﬂ teorisinin de kayna¤a bak›lmaks›z›n her türlü kazanc›n vergilendirilmesine geçilmiﬂtir. Baﬂka bir ifade ile yapm›ﬂ oldu¤unuz tasarruf veya harcama belli bir limiti aﬂ›yorsa, bu 1999 y›l› için 3,5 milyar lira istisna edilmemiﬂse, veraset ve intikal
yoluyla elde edilmemiﬂse, 30 Eylül günü kaynak olarak gösterilmemiﬂse vergilendirilecektir sonucu ç›kmaktad›r. Yine bu yasan›n en önemli de¤iﬂikliklerinden bir tanesi de Maliye Bakanl›¤›’n›n alm›ﬂ oldu¤u nakit kullan›mda s›n›rlama yetkisidir. Maddeyi ﬂöyle bir hat›rlarsak mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini
banka ve benzeri finans kurumlar›nca düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunlulu¤u
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getirme ﬂeklinde Maliye Bakanl›¤› bir karar alm›ﬂt›r. Bu madde ﬂu anlama geliyor
de¤erli arkadaﬂlar›m. Say›n Bakan aç›ﬂ konuﬂmas›nda ifade ettiler. Diyorlar ki, dürüst, bu konuda art niyetli olmayan, hiçbir kesimin bu sistemden yanmayaca¤›n› ve
bizimde en temel sorunumuz olan naylon fatura konusunun bu uygulamayla ortadan kalkaca¤›na inan›yoruz. En son bir yurt d›ﬂ› gezimizde bizden daha geri olan bir
Romanya ülkesinde dahi harcamalar konusunda, nakit konusunda bir s›n›rlama getirildi¤ini gözlemledik. Sizin bankada ne kadar paran›z varsa olsun günde 3 milyar,
bizim Türk paras› karﬂ›l›¤›nda 3 milyar›n üzerinde bir nakit para çekemiyorsunuz ve
bu çekti¤iniz nakit paray› da nereye harcad›¤›n›z› ifade etmeniz gerekmektedir. O
anlamda bu uygulama belki de bu vergi yasalar›n›n bize göre en önemli maddelerinden bir tanesi.
De¤erli meslektaﬂlar›m, 29 Temmuz’dan bu yana yaklaﬂ›k 2 ay geçti. Bu kanun parlamentodan geçerken kimsenin do¤ru dürüst sesi ç›kmazken önce bankac›lar, arkas›ndan borsac›lar, arkas›ndan ticaret erbab› yasay› delmeye çal›ﬂacaklard›r. Eleﬂtirenlerin hakl› haks›z yönüne girmeyece¤im, zaman en iyi ﬂekilde bu uygulaman›n do¤ru ve yanl›ﬂ sonuçlar›n› gösterecektir. Bizim aç›m›zdan bu yasada en
temel s›k›nt›n›n baﬂ›nda geçici vergi uygulamas› gelmektedir. Adalet yönünden,
mesle¤in kalitesi yönünden getirilen uygulama yerindedir. Ancak alt yap› sorunlar›m›zdan dolay› vergi düzeninin tam yerleﬂmemesinden dolay› bu uygulaman›n ertelenmesini veya yumuﬂat›lmas›n› talep ediyorum.
Bir baﬂka s›k›nt› ise basit usulde muhasebenin esnaf odalar›n›n bünyesinde
tutulmas›d›r. Bu uygulama hem muhasebe mesle¤ini hiçe saymakta hem de bu uygulaman›n zor olaca¤›na inan›yoruz. De¤erli meslektaﬂlar›m, mali milat ile ilgili iki
sorunun yan›t›n› de¤erli konuﬂmac›lardan yan›tlamas›n› dileyerek konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. Birincisi, gelirin yeni tan›m›n›n baﬂlang›c› 01.01.1999’dur, mali milat ise 30 Eylül 1998’dir. Aradaki dönemde elde edilen har cama tasarruflar›na hangi mevzuat uygulanacakt›r? ‹kinci soru ise, kay›t d›ﬂ› çekler deklare edildi¤i
zaman bu çekleri deklare eden incelemeye al›nacak m›d›r ve de bu çekleri ödeyecek
olanlar›n durumu ne olacakt›r? Bu toplant›ya Say›n Genel Müdürümüz Nevzat
Sayg›l›o¤lu kat›lacaklard›. Kendilerinin çok yo¤un bir program› olmas› nedeniyle yerine Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› Mehmet Ali Özen üstad›m›z kat›l›yorlar. E¤er vakitleri varsa Maliye Bakanl›¤›’n›n nas›l bir alt yap› kurmak istedi¤i konusunda meslek mensuplar›m›z› bilgilendirirlerse biz de gelece¤imizle ilgili yeni projeler
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oluﬂmuﬂ olacakt›r. Ben sözümü burada tamaml›yorum. Birinci oturumda ilk sözü
say›n Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› Mehmet Ali Özen üstad›m›z bir genel
de¤erlendirmesini yapacak. ‹kinci konuﬂmay› Doç. Dr. Bumin Do¤rusöz gelir vergisi
ve blokaj konusundaki yorumlar›n› yapacaklar ve son olarak Mehmet Maç üstad›m›z da bu kurumlar vergisi, katma de¤er vergisi ve di¤er konularla ilgili yorumlar›
yapacaklar. Baﬂtan ifade etti¤im gibi sayg›de¤er konuﬂmac›lar özellikle bu uygulamayla ilgili özet olarak aktarabilirlerse toplant›m›z›n en öne önemli bölümünü soru
cevap k›sm›na ay›rmak istiyoruz. Sabr›n›za teﬂekkür ederek sözü say›n Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› Mehmet Ali Özen’e veriyorum. Buyurun Say›n Özen.

Mehmet Ali Özen
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Say›n üstadlar›m, sevgili meslektaﬂlar›m,
konuﬂmama baﬂlamadan önce hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Ayr›ca aran›zda olmaktan dolay› duydu¤um mutlulu¤u da ifade etmek istiyorum. Sevgili meslektaﬂlar›m, bildi¤iniz gibi geçti¤imiz y›l Ekim ay›nda üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlan›lan 4369
say›l› kanun tasla¤› Ocak 1998’de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan indikten
sonra Mart sonunda da plan ve bütçe komisyonundan geçerek Genel Kurul gündemindeki yerini alm›ﬂt›r. Ben tasar›n›n tarifesinden k›saca bahsettikten sonra, bugünlerde özellikle önemli bir yer tutan mali milada girmek istiyorum.
Tasar› haz›rlan›rken Say›n Baﬂkan›m›z Mustafa Özyürek üstad›n da bahsetti¤i gibi de¤iﬂik kesimlerle de¤iﬂik gruplarla sürekli temasta bulunmak suretiyle onlar›n fikirleri ve görüﬂlerinden de yararlan›ld›. Bu anlay›ﬂ genel tebli¤lerin yaz›lmas›
s›ras›nda kaleme al›nmas› s›ras›nda da sürdürüldü ve bu ﬂekilde bu güne kadar
geldi. Ancak tasar›n›n genel görüﬂülmesine baﬂlanmas›n›n uzun zaman almas›, daha sonra kanunlaﬂt›ktan sonra y›l›n büyük bir bölümünün geçmiﬂ olmas› nedeniyle
kanunun uygulanmaya baﬂlanmas›n›n tarihi 1.1.1999 olarak de¤iﬂtirildi ve bu bir tak›m tereddütlerin ortaya ç›kmas›na, Say›n Baﬂkan Ar›kan’›n da sözünü etti¤i sorular›n gündeme gelmesine yol açt›. Bildi¤iniz gibi mali milat dedi¤imiz kavram› ilk kez
Sayg›de¤er Müdür ve Say›n Bakan›m›z kulland›. Plan Bütçe Komisyonu görüﬂmeleri
tutanaklar›na bakt›¤›m›zda da Say›n Bakan'›n bu kavram› resmen kullanarak karar›n tarihçesine geçirmiﬂ oldu¤unu görüyoruz. Mali milad ne demek? Mali milata neden ihtiyaç duyuldu, bunlara k›saca de¤inmek istiyorum.
Tasar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda üzerinde önemle durulan konu mükellefin hu-
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kukuna bir zarar gelmemesiydi. Öncelikle mükelleflerin hukuku göz önünde bulundurularak vergi gelirleri nas›l düzenlenmeli, vergi adaleti nas›l sa¤lan›r, eﬂitlik ilkelerine
nas›l dikkat edilir bu konu üzerinde duruldu. Mükellefin hukukuna ne kadar dikkat
edildi¤i yasalar›n maddeleri incelendi¤inde görülecektir. En basitinden vergi usul
kanununa eklenen mükelleflerin geciken iadeleri ödenecek faizle bu anlay›ﬂ› yans›tmaktad›r. Nitekim 4369 say›l› kanun uygulamas›na iliﬂkin olarak ç›kar›lan bildirgede stok beyan› ﬂeklinde aktife al›nan demirbaﬂlar›n sat›lmas› halinde bunlara iliﬂkin
birikmiﬂ amortismanlar›n nas›l iﬂleme tutulaca¤› konusunda da mükellef hukukuna
riayet edilecektir.
Mali milat nedir? Mali milat bildi¤iniz gibi do¤um günü anlam›na geliyor. Peki
do¤um günü var bu kanuna göre. Bir ihtiyaç nedeniyle kaleme al›nan geçici 47.
madde ile iki ayr› mali milat tarihinde gündeme getirildi. Demin sözünü etti¤im gibi
mali milat tarihi asl›nda tasar›n›n plan ve bütçe komisyonuna inmesi s›ras›nda tek
bir tarihten oluﬂuyordu. Madde de¤iﬂmemekle birlikte orada yürürlük tarihinin
01.01.1998 olmas› nedeniyle di¤er kazanç ve iratlar aç›s›ndan as›l mali milat o gün
esprilere de yol açan ﬂekliyle 28 ﬁubat'ta oluﬂmaktayd›. Çünkü kanun yay›nland›¤›
tarih itibar›yla 01.01.1998 tarihi itibar›yla yürürlü¤e girece¤i için ilk f›kra sadece
28 ﬁubat tarihi mali milat tarihi olarak yer alm›ﬂt›. Ancak Haziran ortas›nda baﬂlayan kanun görüﬂmeleri Temmuz 1998 sonlar›nda yürürlü¤e girince di¤er kazanç
ve iratlara iliﬂkin yürürlükte 01.01.1999 olunca iki ayr› mali milat tarihi olarak ortaya ç›kt›. ‹ki ayr› mali milat tarihinin ortaya ç›kmas›n›n hikayesi sadece bundan
ibaretti.
ﬁimdi bu iki ayr› milad›n uygulanmas›na de¤inmek istiyorum. 29 Temmuz
1998 tarihi itibar›yla kanunun yay›m tarihi itibar›yla devlet kay›tlar›nda ya da devlet güvencesinde tutulan kay›tlarda varl›¤› ispatlanan veya di¤er kanaat getirici
belgelerle varl›¤› ispatlanan k›ymetler, di¤er kazanç ve iratlar aç›s›ndan bir izah nedeni olarak kabul edilecektir. Bu ne demektir? Bu 1.1.1999 tarihinden sonra yap›lan
harcamalar›n veya edinilen servetin 29 Temmuz 1998 tarihi itibar›yla bu say›lan
belgelerin ispatlanabilmesi halinde herhangi bir ﬂekilde geçmiﬂe yönelik olarak bir
araﬂt›rma incelemenin yap›lmamas› anlam›na gelmektedir. Devlet taraf›ndan tutulan kay›t veya devlet güvencesinde tutulan kay›tlar diye kanunda tan›mland›, bir de
genel tebli¤de tan›mland›. Ancak genel tebli¤de örnek verilmek suretiyle tan›mlanm›ﬂ oldu. Verilen örneklere s›ras›yla k›sa bir göz atarsak devlet taraf›ndan tutulan
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kay›tlar rapor içinde kay›tl› gayri menkuller ve haklar, markalar ve patentler, uçak
ve gemi sicillerine kay›tl› araçlar, ticaret ve sanayi sicili gibi sicillerde tutulan haklar› göstermektedir. Sicilsiz haklar da asl›nda bunlar›n bir k›sm›n› kapsamaktad›r.
Banka, banker vesikalar› özel finans kurum belgeleri, noter senetleri gibi belgeler
veya fatura gider pusulas›n› makbuzu gibi vergi usul kanununa göre düzenlenmesi
zorunlu belgelerde di¤er kanaat getirici vesikalar olarak kanunda tan›mlanmaktad›r.
Burada özellikle sorulan bir sorunun üzerinde durmak istiyorum. Mal bildirimleri bu kapsamda de¤erlendirilebilecek mi? Bildi¤iniz gibi 3628 say›l› mal bildirimi ve
rüﬂvet ve yolsuzluklarla mücadele hakk›nda kanuna göre belirli dönemlerde bulunan
kimselerin mal bildiriminde bulunmalar› gerekmektedir. Yap›lan bu bildirimlerdeki
beyan edilen k›ymetler izah nedeni olarak kabul edilecek midir? Mal bildiriminin verdi¤i ﬂekilde bildirilen k›ymetlerin niteli¤ine bakt›¤›m›z taktirde bunu bildirilen belgelerine ba¤l› olarak de¤erlendirilmesi sonucu ortaya ç›kmaktad›r. ﬁöyle ki, mal bildiriminde bir araba bir gayrimenkul bir miktar döviz bir miktar alacak beyan eden bir
memur veya bir oda baﬂkan›n›n veya bir parlamenterin bu bildiriminin tek baﬂ›na
izah nedeni olarak kabul edilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü mal bildiriminde gösterilen döviz miktar› ertesi gün mal bildiriminin de¤iﬂtirilmesi suretiyle izlenmesinin izlenme imkan›n› ortadan kald›rmakta mümkündür. Keza mal bildiriminde gösterilen
arac›n trafik sicilinde tesciliyle belirlenmesi gerekmektedir. Gayri menkulün de benzer ﬂekilde tapu sicilinden tescili gerekmektedir. Bu nedenle mal bildirimi konusunda bir miktar dikkatli olunmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. ‹kinci bir husus ﬂirket kasalar›nda duran hamiline hisse senetleri kanaat getirici vesika olarak kabul edilebilecek midir? Bildi¤iniz gibi hamiline hisse senetleri ile ilgili olarak genel tebli¤de yap›lan aç›klamada bunlar›n 30 Eylül tarihi itibar›yla bankalara teslim edilmesi ve
bordro ekinde teslim edilerek belgelenmesi ön görülmüﬂtür.
ﬁirket kasalar›nda tutulan hisse senetlerinin sadece ﬂirket kay›tlar›nda belgelenmesi tek baﬂ›na ikna edici olmayaca¤› için bunlar›n e¤er izah nedeni olarak
kullan›lmak isteniyorsa bankalarda teslim edilmek suretiyle belgelenmesinde yarar
görüyoruz. 29 Temmuz 30 Eylül aras›nda yap›lan iﬂlemlerin durumu konusunda
genel tebli¤de kay›tl› aç›klamalar yer ald›. Bu konuda kanunda bir aç›klama bulunmamakla birlikte, genel tebli¤de yap›lan aç›klamalar›n ayk›r› oldu¤u ﬂeklinde bir tak›m görüﬂlerde bulunmaktad›r. Bildi¤iniz gibi geçici 47. maddenin son cümlesi bu
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maddenin düzenlenmesi ile ilgili olarak usul ve esaslar› belirleme konusunda Maliye
Bakanl›¤›’na yetki verilmiﬂtir. Nakitler Türk paras› oldu¤u gibi dövizlerde olmakta,
bunun d›ﬂ›nda, uygulamada mevduat sertifikas› ve hamiline yaz›l› hesaplar bulunmaktad›r. Nakit kapsam›nda ya da nakit benzeri kapsam›nda bakanl›¤›m›zca kabul
edilen hamiline yaz›l› çekler, hisse senetleri, devlet tahvili ve hazine bonolar› da
bankalarda tutulmak suretiyle belgelendirilebilecektir. Say›n baﬂkan›n sordu¤u hususlara de¤inmek istiyorum. Mali milat 30 Eylül’de noktalan›yor kanun
01.01.1999’da yürürlükte ﬂeklinde bir aç›klamada bulundu. Evet o dönemde bir boﬂluk var dolay›s›yla 31.12.1998 tarihine kadar yap›lan iﬂlemler hangi kapsamda de¤erlendirilecektir ﬂeklinde bir soru gündeme gelebilir. Ancak 30 Eylül 1998 tarihi
itibar›yla yap›lm›ﬂ bir blokaj varsa bankalara teslim edilen bir k›ymet varsa 30 Eylül ile 31.12.1998 tarihi aras›ndaki iﬂlemleri de aç›klayabilecek düzeyde bir iﬂlem
kayda dönüﬂecektir.
Di¤er bir husus, bu ﬂekilde bildirilen bankalara teslim edilen k›ymetler nedeniyle inceleme veya araﬂt›rma yap›lacak m› ﬂeklinde sorulmaktad›r. Bildi¤iniz gibi
genel tebli¤de yap›lan düzenleme sadece di¤er kazanç ve iratlar aç›s›ndan kiﬂilerin
özel servetleri ile ilgili olarak bildirilecek ya da bankalarda bulundurulacak k›ymetleri kapsamaktad›r. Bu nedenle kiﬂilerin özel servetleri veya di¤er kazanç ve iratlar›
kapsam›nda izah nedeni olarak kullanabilecekleri çekleri bankalarda tutmalar› halinde bunlarla ilgili olarak bir soru sorulmayacakt›r. Ancak insanlar›n kiﬂilerin bu ﬂekilde ticari iﬂletmelerin faaliyetleri çerçevesinde al›p daha sonrada bankalarda bulundurmalar› halinde bunlarla ilgili bir araﬂt›rma yap›lmakla birlikte ticari iﬂlet melerine iliﬂkin olarak yap›lan araﬂt›rmalarda bu husus tespit edilirse bulunan fark ticari kazanca yönelik bir fark olaca¤› için engel olunmayacakt›r. ﬁimdi 30 Eylül tarihi itibar›yla bankalara bir bordro ekinde teslim edilen çekle biz varsay›m olarak bunun özel servetle ilgili oldu¤unu ya da ticari faaliyet d›ﬂ›nda edinildi¤ini var say›yoruz ve bunun aksine araﬂt›rma yoluna gitmeyece¤imizi de söylüyoruz, yani bankaya
teslim edilen çek öncelikle insanlar›n daha önce beyan etti¤i bir matrah› var m› gelirleri var m› diye araﬂt›r›p, herhangi bir gelir yoksa ticari faaliyeti varsa serbest
meslek faaliyeti varsa bu faaliyetlere dayan›yor varsay›m›yla bir araﬂt›rma yap›lmayacak. Ancak bu tersinin de yap›lmayaca¤› anlam›na gelmiyor. Yani bir ﬂekilde
kaydedilmemiﬂ bir fatura varsa veya amortisman›n yüksek uygulamas› yeniden de¤erlemenin yanl›ﬂ yap›lmas› nedeniyle ticari faaliyetten do¤an bir matrah fark›
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tespit ediliyorsa, 30 Eylül 1998 tarihinde bankada bulundurulan çeklerde bu kazançlar irtibatland›r›lmayacakt›r. Yap›lan düzenleme sadece budur. Ayr›ca ticari
faaliyetle ilgili oldu¤u aç›klanan çeklerin de bankalarda bulundurulmas›n›n bir faydas› yoktur. Söz gelimi X kollektif ﬂirketine ya A yeminli mali müﬂavirlik limited ﬂirketi ad›na düzenlenmiﬂ bir çek götürülüp de bankalarda teslim edildi¤i takdirde icra nedeni olarak kabul edilmemesi mümkün de¤ildir. Düzenleme özellikle bu konuda
yo¤unlaﬂmaktad›r, sorulan sorular. Süreyi çok daha fazla uzatmamak amac›yla
sözümü burada noktalay›p sorular k›sm›nda görüﬂlerimi dile getirmek istiyorum.
Burada bulunmaktan dolay› duydu¤um mutlulu¤u bir kez daha ifade ettikten sonra
say›n baﬂkana tekrar teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Özcan’a teﬂekkür ediyoruz de¤erli arkadaﬂlar. Baﬂta izah ettim, sözlü
soru olmayacak. Lütfen yaz›l› sorular›n›z› isminizi, adresinizi, telefonunuzu belirterek kriz masas›na iletirseniz, burada yan›tlanmayan sorular› bugün akﬂam kendilerine iletece¤iz ve ertesi gün yan›t›n› tekrar arkadaﬂlar›m›za bu sorular›n yan›tlar›n›
vermeye çal›ﬂaca¤›z. Bu konuda arkadaﬂlar›m›z yard›mc› olurlarsa teﬂekkür edece¤im. Evet söz Say›n Bumin Do¤rusöz’ün. Buyurun say›n hocam.

Bumin Do¤rusöz
Say›n Baﬂkan, say›n konuklar, sayg› ve sevgi ile selamlayarak baﬂlamak istiyorum. ﬁimdi 4369 say›l› kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nda bir tak›m de¤iﬂiklikler
yap›ld›. Örne¤in hepinizin de malumu oldu¤u üzere gelirin tan›m› de¤iﬂti. Dolay›s›yla
kiﬂinin harcama ve tasarruflar›n›n her türlü kayna¤› gelir haline geldi. Ben biraz
eleﬂtirel göz ile yaklaﬂaca¤›m, bu biraz da benim akademisyen olmam s›fat›ndan
kaynaklan›yor ve toplumda da bir aradayken do¤rular›n konuﬂulmas› gerekti¤ine
olan inanc›mdan kaynaklan›yor. Tabii yasan›n, 4369 say›l› kanunun son derece
olumlu iyi desteklenmesi gereken, geliﬂtirilmesi gereken yönleri var. Ama ayn› oranda da eleﬂtirilmesi gereken yönleri de var.
Bu yasan›n olumlu taraflar›na de¤inmeyece¤im, çünkü zaman zaten çok s›n›rl›. Zaten yasan›n reklam›n› yapmak da bana de¤il Maliye Bakanl›¤›’na düﬂüyor. Onlar da zaten gazete reklamlar›yla yap›yorlar. Yaln›z say›n genel müdür yard›mc›s›
buradayken kendisinden bir ricada bulunaca¤›m. ﬁu gazetelerdeki ilanlar› asker ta-
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limatname usulü yay›nlamasak biraz daha ﬂirin bir ilan olacak. Hani biraz daha çekici yani olabilir diye düﬂünüyorum. ﬁimdi ben bu eleﬂtirel gözle bakt›¤›m zaman gelirin tan›m› niye de¤iﬂti, nas›l de¤iﬂti, kapsam› ne oldu buna girmeyeyim izin verirseniz, en son de¤inece¤im. Daha önce oraya gelene kadar baz› de¤iﬂiklikler di¤er
gelir unsurlar›n› ortaya koymak istiyorum. Birinci de¤iﬂen nokta, ticari kazançla ilgili yap›lan de¤iﬂiklikler. Onlara k›sa k›sa de¤inece¤im. Götürü usulden basit usule
geçildi. Geçici vergi döneminde bir de¤iﬂiklik yöntemiyle ilgili olarak 3 ayda bir bilanço ç›kart›lacak ve 3’er ayl›k bilançolar üzerinden, tabii bu arada de¤erleme konusu
var. Say›n Maç üstad›m aç›klayacaklar, tabii bu elde etti¤iniz gelirlerin 3 ayl›k bilançoda gözükmesi sorunu var.
Bu arada iﬂletmelerin özellikle ﬂimdiden vergi hesaplamalar›n› yapmalar› gerekecek. Çünkü önümüzdeki durumlara göre mart, nisan ve may›s aylar›nda iﬂletmeler belki 98 y›l› karlar›ndan daha yüksek vergi ile karﬂ›laﬂabilecekler. Önce % 25
oran›nda gelir vergisi ödenecek, May›s 15’ine kadar da ilk 3 ayl›k kazanc›n % 15’i
ödenecek, 5 gün arayla çok önemli nakit ç›k›ﬂlar› olacak iﬂletmelerin. Tabii bunun
iﬂletmeye etkisini de önceden hesaplan›p planlanmas› halinde en az zararla geçiﬂtirilmesi gerekmekte. Serbest meslek kazanc›nda önemli bir de¤iﬂiklik var. Serbest
meslek erbab› taﬂ›t giderlerini art›k gider yazabilecekler, amortisman› düﬂebilecekler. Tavsiye etmem, çünkü hani nezaketen bizlere verilmiﬂ bir olanak gibi gözüküyor.
Çünkü benzini gider yazmak suretiyle elde edece¤imiz vergi avantaj› taﬂ›t›n sat›ﬂ›
s›ras›nda yok ediliyor. Çünkü neden? Sokaktaki adam araba al›rsa bu arabas›n›
satt›¤›nda iﬂte TÜFE’ye endeksleyecek, maliyet bedeli yapacak. Ama biz arabam›z›
3 sene 5 sene önce ald›¤›m›z maliyet bedeli üzerinden hesaplayarak kazanc› vergiye tabi tutaca¤›z. Bu uygulama aç›s›ndan son derece önem taﬂ›yan bir konu. Yine
ayn› ﬂekilde ücretlilerde bir tak›m de¤iﬂiklikler var. Gayrimenkul sermaye iratlar›nda, bunlar zaten herkesin malumu oldu¤u için girmiyorum ayr›nt›lar›na. Menkul
sermaye iratlar›nda önemli de¤iﬂiklikler var. Bir kere gelirlerin de özellikle kur fark›
d›ﬂar›ya ç›kart›ld›. Denildi ki kur farklar› d›ﬂar›ya ç›kart›ld›. Denildi ki kur farklar›
menkul sermaye irad› say›lmaz.
Yine mevduat faizi hesab›ndaki dövizleri veya dövize alacaklar›m›z›n kur fark›
da menkul sermaye inad› say›lmamaktad›r. Dolay›s›yla art›k kur fark› gelir sermaye
inad› de¤ildir, di¤er kazançlar kapsam›ndad›r. Birazdan o konuya dönece¤im. Vergi
alaca¤›n›n oran› 1/3’den 1/5’e indirilmiﬂtir. Bunu bilimsel olarak aç›klayam›yorum,
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Kurumlar Vergisi oran› yükselirken vergi alaca¤› oran›n›n düﬂmesine hiçbir yerde
rastlayamad›m. Hiçbir, yani ne gerekçeye dayan›larak bilemiyorum. Çünkü mant›ken
vergi alaca¤› ve kurumlar vergisi aras›ndaki oran iliﬂkisinde, kurumlar vergisi art›nca vergi alaca¤› oran›n›n da yükselmesi gerekiyordu. Yat›r›m ortakl›k ve fonlar›ndan
al›nan kar paylar› istisnas› 01. 01. 1999’da yürürlükten kalk›yor. Öte yandan, ayn›
tarihte yürürlükten kalkan bir hüküm daha var. Dikkatlerden kaçan, kar paylar›
üzerinden vergi alaca¤› hesaplanmaz hükmü yürürlükten kalk›yor. Dolay›s›yla biz
yat›r›m ortakl›klar› ve fondan alaca¤›m›z kar paylar›n› önce vergi alaca¤› kadar artt›raca¤›z, sonra enflasyondan ar›nd›raca¤›z. Acaba biz ﬂimdi enflasyondan ar›nd›rm›ﬂ m› olaca¤›z? Bunun yan› s›ra di¤er kazançlara geliyorum, son gelir unsuru. Nas›l oluﬂuyor di¤er kazançlar? ﬁöyle tan›ml›yor, 4 ﬂekil ortaya ç›kart›yor yasa. Bir,
ilk 6 gelir unsuruna girmeyen her ﬂey buraya girer diyor, istisna yok. ‹lk 6 gelir unsuruna girmeyen her ﬂey. Bu da yasan›n rengini de¤iﬂtiriyor, miras da dahil. Çünkü
istisna ediyor kanun. Miras› konusuna alan istisna edildi¤ine göre konuya giriyor,
verginin konusuna girmeyen bir ﬂeyi istisna edece¤inize göre miras› dahi konusuna
alan bir gelir vergisi düﬂünemiyorum. Biz bunu fakültede anlat›yoruz, iﬂte derste
servet vergileri, harcama vergi, gelir vergileri diye. ﬁimdi nas›l anlataca¤›m onu da
bilmiyorum.
Öte yandan miras olarak kalan bir dükkan› onlarda tabi istisna var, biliyorsunuz. Dükkan› çocu¤un paraya ihtiyac› var diye bir ay sonra satmas› halinde bu
dükkan gelir vergisine tabi olacakt›r, dükkan sat›ﬂ geliri. Üstelik s›f›r maliyetle kendisine geldi¤i için vergide maliyet temyizi de yapamayacak, TÜFE’ye de endeksleyemeyecektir. Dolay› s›yla servet transferi gelir vergisine dahildir. Öte yandan iﬂte
han› mefendilerin dü¤ünlerde tak›lan bilezikleri 1.1.1999’dan sonra satmalar› da gelir vergisine tabidir ve hatta 3,5 milyar liral›k istisnas›n› geçiyorsan›z, yolda bir 10
bin lira bulduk diye sak›n almay›n onu da beyannameye dahil etmeniz gerekecektir.
ﬁimdi biz böylesine geniﬂ bir gelir vergisini uygulama yetene¤ine sahip miyiz, bunu
çok iyi düﬂünmek laz›m. Yani yolda buldu¤un paray› almak, beyannameye yazmak
gibi nereden haberi olacak, ama bütün bunlar vergi idaresini veya giderek vergi kanunlar›n›n otoritesini zedeleyecektir.
Yine kanun diyor ki, ilk 6 gelir unsuruna girmeyen her ﬂey buraya dahildir, öte
yandan devam ediyor, her ﬂeyin sat›ﬂ kazanc›n›zda buraya dahildir elden ç›kartma
kazançlar›n›n. ‹ﬂte bunun maliyeti nas›l hesaplanacakt›r? TÜFE’ye endekslemesi
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gayri menkulse % 98 emlak vergisi beyannamemiz var. Bu arada bir ﬂeye de¤inmek
istiyorum. Çok yanl›ﬂ anlaﬂ›lan ve yanl›ﬂ bilinen bir konu. Zannedersem bir iki köﬂe
yazar› bu yan›lg›ya yol açt›lar, o da ﬂu. 1998 y›l› emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen de¤erin maliyet bedeli olarak kabul edilmesi 1.1.1999 tarihinden sonraki
sat›ﬂlar içindir. Bu konu maalesef çok yanl›ﬂ olarak piyasada biliniyor, ona da dikkat etmek gerekir diye düﬂünüyorum. Her ﬂey sat›ﬂ kazanc› vergiye tabidir, iﬂte bilezik satt›n›z vergiye tabi, araban›z› satsan›z vergiye tabi. Tabii her ﬂey vergiye tabidir dersek, ilk 6 gelir unsuruna girmeyen her ﬂey vergiye tabidir dersek ki Maliye
Bakanl›¤› da en son 15 Eylül tarihli Resmi Gazete’de genel tebli¤de ayn› ﬂeyi söylüyor. Diyor ki, net art›ﬂ teorisine geçiﬂ ile birlikte istisnalar d›ﬂ›nda vergilendirmeye
herhangi bir gelir kalmam›ﬂt›r, bir gelir unsuru vergilendirmemesi için kanunda aç›kça vergiden istisna etti¤ine iliﬂkin bir bölüm bulunmas› gerekti¤i anlay›ﬂ›na geçilmiﬂtir. ﬁimdi düﬂünün bu kur fark› hiçbir istisna yok, menkul sermaye irad›na da
girmiyor deniliyor o halde do¤rudan do¤ruya di¤er kazançlar olarak beyannameye
dahil edilecektir. E¤er herhangi bir istisna bilen varsa söyleyin, yoksa vergiye tabidir. Peki nas›l bir uygulama olacakt›r ki benim TL mevduat faizim enflasyondan
ar›nd›r›l›rken döviz tevdiat hesab›m hem faiz hem kur art›ﬂ› hiçbir ar›nd›rma yap›lmaks›z›n beyannameye girecektir. ﬁimdi onu nas›l çözece¤iz? 75. maddede kur fark› istisnad›r deseydi, menkul sermaye irad› say›lmaz yerine istisnad›r deseydi bu
sorunu yaﬂamayacakt›k. Ama maalesef ﬂu anda bu sorunu yaﬂ›yoruz. Ama eminim
Maliye Bakanl›¤› genel tebli¤de konuyu aç›kl›¤a kavuﬂturacakt›r.
Evet gene bir enteresan hüküm var. Tabii teorik görüﬂ de¤iﬂikli¤inin do¤al sonucu olan. O da ﬂu. Kiﬂilerin tasarruf ve harcamalar›n›n kaynaklar›n› aç›klayamamalar› halinde bu aç›klayamad›klar› k›s›m gelir vergisine tabi olacakt›r. Gelir unsuru
yaz›lmas›n›n anlam› nedir? ﬁudur, gelir unsuru diye bir ﬂey yazarsan›z ,kiﬂiye bunu
beyan et demektir, baﬂkaca anlam› yoktur. Böyle bir geliriniz varsa beyan edeceksiniz demektir. ﬁimdi yani ben bakaca¤›m harcamama, bakaca¤›m masraf›ma, bakaca¤›m gelir bunu aç›klam›yor, demek ki benim aç›ktan kazanc›m var gelir vergisi
beyannamesine yazaca¤›m aç›ktan kazanç diye veya yolda bulunan para diye beyan edece¤im ben bunu. Nas›l uygulanacak oras› da meçhul. Bu bir oto kontrol müessesesi olmas› gerekli. Neyse uygulamas› do¤al, böyle iﬂleyecek. Baﬂka türlü, çünkü beyanname yaz›lma ve beyan edilme olana¤› yok aç›ktan kazanc›n. Peki o zaman
ﬂu sorun var? Kiﬂi e¤er gelir de derse ki, ben bu servetimi veya tasarrufumu veya
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harcamam› 01.01.1999’dan önceki varl›klar›mla elde ettim, derse ne olacak. ‹ﬂte bu
konuda yasa kiﬂilerin beyan›ndan da öte bir kan›t yaratma çabas› içine girmiﬂtir
do¤al olarak. Bu kan›t nas›l yarat›lacakt›r, yani sizin bu servete önceden sahip oldu¤unuzun kan›t›... Yasa 2 tane ﬂey söylemiﬂtir. Bir e¤er sizin bu servetiniz, de¤eriniz neyse 29 Temmuz’da devletçe muhtemel herhangi bir sicilde kay›tl›ysa, gayrimenkul olarak tapuda, trafik sicilinde veya bir banka olarak banka defterlerinde, bir
alacak olarak ﬂirketin cari hesab›nda kay›tl›ysa ben bunu muhtemel kabul ediyorum, o varl›¤›n›z›n alaca¤›n›z›n hakk›n›z› 29 Temmuz’da var oldu¤unu kabul ediyorum, demiﬂ. E¤er sizin tabii sahip oldu¤unuz herhangi bir eﬂya kay›tlarda gözükmese bile eski tarihte al›nd›¤› fatura veya baﬂka belgelerle kan›tlanabiliyorsa yasa
yine bunlara itibar etmektedir. Bir baﬂka düzenlemesi yasan›n diyor ki, e¤er 29
Temmuz’da sizin tasarruf veya harcamalar›n›z herhangi bir kay›tta sicilde gözükmüyorsa muhtemel bir belgeye dayanm›yorsa o zaman bloke edeceksiniz. Neyi bloke
edeceksiniz, döviz, TL., mevduat sertifikas› veya menkul k›ymetler. Mevduat sertifikas› yok. Bir kere mevduat sertifikas› en ufak 5 milyar. 5 milyar› bozup da bankas›nda hala vadesiz tutan varsa genel hükümlere tabi olacakt›r. Böylece bir aç›klama bulduk ona.
Neyse devam ediyorum biraz daha, ﬂimdi biz bu k›ymetleri bankaya götürece¤iz, 30 Eylül’de bulundurmam›z gerekiyor. Bankada bulundurman›n anlam› ﬂudur,
sizin bu de¤ere 30 Eylül günü sahip oldu¤unuzun kan›t›n› oluﬂturmakt›r, baﬂkaca
bir anlam› yoktur. Bir vergileme arac› de¤ildir, do¤al olarak da vergi konusu olmayacakt›r. Bunu zaten Maliye Bakanl›¤› genel tebli¤de do¤al olarak söylüyor, ama bu
tabii baﬂka sorunlar gündeme ç›k›yor. Bir, acaba siz 29 Temmuz'da yurt içinde veya yurt d›ﬂ›nda herhangi bir bankada veya herhangi bir kaynakta kay›tl› de¤erinizi
ﬂekil de¤iﬂtirerek 30 Eylülde tekrar bloke edebilir misiniz? Yani gayrimenkulünüz
29 Temmuz’da vard›, satt›n›z 30 Eylülde, paran›z› yeniden bir harcama kayna¤›
olarak gösterdiniz. Tabii Maliye Bakanl›¤› buna cevap veriyor, son derece do¤al ve
yerinde olarak. Diyor ki, kiﬂiler 29 Temmuz'da herhangi kay›tlarda gözüken sicilde
gözüken de¤erlerini sorumludurlar. Yani ben, 29 Temmuz'da 100 milyarl›k gayr›
menkulüm vard›, Beﬂiktaﬂ tapu siciline kay›tl›yd›. 30 Temmuz’da da 100 milyar›m
bankada vard›, 30 Eylül’de, özür dilerim dedi¤im an o 100 milyar›n bu 100 milyar
olmad›¤›n› kan›tlamakla yükümlüyüm. E¤er zaten kiﬂiden bunu istemezseniz kötüye
kullanma yolunu açm›ﬂ olursunuz. Öte yandan tabii yine bu ﬂekilde bakanl›k onu pek
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fazla aç›klam›yor, ama 30 Eylül’den sonra bu paralar ne olacak? ‹lerde herhangi bir
tasarruf veya harcaman›n kayna¤›n› bu parayla gösterdi¤iniz anda aradaki kolerasyonu mutlaka kurmak zorundas›n›z. Yani benim bankada 30 Eylül günü 100 milyar›m vard›, 15 Ocak günü de 100 milyar liraya bir gayr›menkul sat›n ald›m, o 100
milyar›n bankadaki 100 milyar olup olmad›¤›n›, aradaki iliﬂki mutlaka incelenmeli.
Yoksa aksi takdirde ben orada 100 milyar›m› ald›m gittim, Bahama Adalar›'nda
yedim, ondan sonra faturas›z sat›ﬂlar›mdan 100 milyar daha kazand›m gayri menkul sat›n ald›m, bak iﬂte o, o paralar diyorum. Bunu hiçbir inceleme eleman› herhalde kabul etmeyecektir.
ﬁimdi tabii bu tip sorunlar› biz biraz nas›l aﬂaca¤›z? Onlar da ayr›ca belki
tart›ﬂ›lmas› gereken konulardan bir tanesi. Bu noktada yine de¤inilmesi gereken bir
hususlardan biri de özellikle blokaj konusunda iﬂ kesimi çeﬂitli yöntemlere yönelmekte. Neler kullan›l›yor? Bu yollara tenezzül etmemek laz›m. Neden bu yollara gitmemek laz›m? Çünkü bunun böyle olmad›¤› kan›tland›¤› takdirde bir inceleme eleman› incelemeye geldi¤inde herhalde bu 100 milyar› nereden buldu¤una bakacakt›r. Bu
100 milyar› borç mu ald›, tefeciden mi ald›, banka müdürüyle k›r›ﬂarak m›, komisyon
vererek mi oraya yat›rd› herhalde bakacakt›r, do¤ald›r. Bir bankaya yat›rd›¤›n›z para, evet, herhangi bir vergilendirme konusu olmayacakt›r, ama baﬂka konularda
bankan›n konusuna öncülük edebilecektir. Dikkat ederseniz bu para Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesine göre re’sen delil olarak kullan›lamaz demiyor yasa. 30.
maddenin 7 numaral› bendine göre aç›klanmas›na kat›lm›yorum. Bir serbest meslek
erbab› olarak bankaya 30 Eylülde 1 trilyon lira yat›r›rsam benim baﬂka hiçbir gelirim yoksa buyurun benim serbest meslek kazanc›m› inceleyin. Ama tabii o 100 milyar›, 1 trilyonu neyse delil olarak alamazs›n›z, delili inceleyeceksiniz, o ﬂekilde delil
bulacaks›n›z. Öte yandan bu arada dikkat edilmesi gereken di¤er bir husus da cari
hesap iliﬂkileridir.
Öte yandan yine dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bu blokajla ilgili olarak senetler konusudur. ﬁimdi Maliye Bakanl›¤› diyor ki genel tebli¤de senedi bloke etmeye gerek yoktur. Neden? Çünkü her zaman borç alacak iliﬂkisini serbest gelir sistemi içerisinde kan›tlayabilirsiniz. Hay›r kan›tlayamazs›n›z. Benim 29
Temmuz'dan önce temin edilmiﬂ bir senet elimde. Bu senedi 5 Ekim günü tahsil ettim, paray› ald›m 10 Ocak günü harcad›m kayd›n›. Sordunuz, nas›l ispat edece¤im?
Peki o zaman nas›l olay› ortaya koyaca¤›z bu bir. Bu nedenle senetlerin de çekler
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gibi izlenerek bankalara verilmesinde zorunluluk yoktur, ama bana göre yarar vard›r. Çünkü neden, kanunun amac› nedir? 30 Eylül günü itibar›yla bu servete, bu mal
varl›¤›na sahip oldu¤unuz konusunda delil oluﬂturmakt›r. Nas›l oluﬂturaca¤›z? Yine
say›n bakan kötü niyetliler bulunacakt›r dedi, ama biz de bu yolu açt›k gibime geliyor, kötü niyetliler. ﬁimdi genel tebli¤ diyor ki, alt›n mücevherat , antikan›z varsa
gider pusulas›yla satarsan›z. Bu pusula sizin 30 Eylül günü sahip oldu¤unuzun delili olacak. Arkadaﬂlar ben 15 sene sonra gidiyorum, alt›n›m› bozduruyorum, mücevherlerimi sat›yorum bu gider pusulas› benim bu mücevhere 15 senedir sahip oldu¤umun delili nas›l olur buna imkan var m›? Ya ben 3 gün önce sat›n ald›ysam ve belgesiz olarak toplad›ysam. Bugün var oldu¤umun herhangi bir ﬂekilde delillendirilmesinde yarar vard›r. Ama mutlaka bir delil, maddi delil yaratman›z gerekmektedir.
Efendim de¤erli vakitlerinizi almamak için bunlar› k›sa kesiyorum, sorular›n›z olursa
ayr›nt›lara girmek üzere sabr›n›z için teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Bumin Do¤rusöz’e teﬂekkür ediyoruz. Bir kez daha hat›rlat›yorum de¤erli arkadaﬂlar›m lütfen sorular›n›z› yaz›l› olarak isim, telefon, adres belirterek
masam›za iletmenizi rica ediyorum. Say›n Mehmet Maç üstad›m buyurun.

Mehmet Maç
Konuﬂmama baﬂlamadan önce herkesi sayg›yla selaml›yorum. Ben den aç›klanmas› istenen konu 4369 say›l› kanunla ilgili gelir vergisi hükümleri ve mali milat
dedi¤imiz kanun d›ﬂ›ndaki alacaklar›n bu durumlar KDV ve di¤er düzenlemeler olarak belirlenmiﬂti. Ancak dinlemekten yoruldu¤unuzu biliyorum. Soru cevaplara biran
önce geçmek istedi¤inizi biliyorum. Bu nedenle art› bir ﬂey daha biliyorum konuyu
iyice ezberledi¤inizi. Bu nedenle kanunun gelir vergisi d›ﬂ›nda kalan bölümlerle ilgili
birkaç noktay› vurgulay›p geçmekle yetinmek istiyorum. Hisse senetlerinde Türkiye’de kurulmuﬂ olan ﬂirketlerin hisse senetleri d›ﬂ›ndaki sabit getirinin menkul k›ymetlerin y›l sonunda de¤erlenmesi öngörülmektedir. Ancak burada de¤erleme iﬂlemine tabi ka¤›tlar›n hangi tarihten itibaren al›nm›ﬂ tarihler oldu¤unu gösteren bir
kay›t yoktur. ‹lk bak›ld›¤›nda 31.12.98 tarihinde elinde bulunan ka¤›tlar›n hepsinin
y›l sonuna kadar iﬂlemiﬂ getirileriyle, burada do¤an de¤er, de¤er fark›n›n ka¤›t de¤erin ilave edilmesi karﬂ›l›¤›nda gelir yarat›larak ilave edilmesi gerekti¤i ﬂekilde bir
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anlam ç›k›yor. Ancak ben bu anlam› ç›karam›yorum. Genel kurallar›na göre ç›karam›yorum, çünkü kanun koyucunun mükellefe kötü sürpriz yapmaya hakk› yoktur.
E¤er bir kanun kural koyuyorsan›z, bu kural bugüne kadarki iﬂlemiﬂ, elde edilmiﬂ
ﬂeyler için de¤il ondan sonra oluﬂacak ﬂeyler için geçerlidir.
Örnek vermek gerekirse diyelim ki mevduat faizlerindeki stopaj oran› yükseltilsin. Nas›l yükseltiyor Bakanlar Kurulu? Diyor ki bu tarihten sonra aç›lm›ﬂ hesaplar
için yükseltilebiliyor. Ayn› anlay›ﬂla madem ki bu gelir de¤erleme hükmü 31.12.98’de
yürürlü¤e girmektedir, o halde 31.12.98’den önce al›nm›ﬂ edinilmiﬂ ka¤›tlarda eski
de¤erleme hükümlerinin geçerli olmas› gerekir. Bu benim ﬂahsi görüﬂüm veya hukuk
anlay›ﬂ›m. Bunu baﬂka bir benzetme ile tabi tutmak mümkün. Mesela biliyorsunuz
gayr› menkullerde 4 y›ll›k bekleme süresinden sonra sat›ﬂlarda vergi yoktu eskiden.
Yeni hükümlere göre, yani 01.01.99’dan sonra yap›lacak sat›ﬂlarda art›k 4 y›ll›k
bekleme süresi dikkate al›nmaks›z›n, 5 y›l beklemiﬂ konutlar yine 5 y›l beklemiﬂ köy
k›ymet beyan defterine kay›t edilen k›saca tar›m arazileri d›ﬂ›ndaki iﬂ yeri ve arsa
ﬂeklindeki gayrimenkuller elde ne kadar tutulmuﬂ olursa olsun sat›ﬂ› ﬂeklinde bir
noktaya geçecektir 01.01.99’dan itibaren. Peki bu denetim haklar› orada geçmez
mi, yani sat›ﬂ belgeli olanlar, 1999’dan önce al›nm›ﬂ olan gayr› menkuller 4 y›ll›k süreyi doldurursa kendini kurtarabilir mi? Burada ayn› ﬂeyi söylemek pek mümkün gibi
görünmüyor. Çünkü gayr› menkuller için maliyet bedelinin 01.01.99’dan sonra sat›lan gayri menkuller için maliyet bedelinin emlak vergisi de¤erinin olaca¤› ﬂekilde.
Ama menkul k›ymetler için böyle bir ﬂey söz konusu de¤ildir. Diyelim ki bir firma
yüklü miktarda sabit gelirli menkul k›ymeti Haziran ay›nda alm›ﬂ olsun. Y›l sonu
geldi¤inde bunu de¤erlemem, de¤erlesem bile ilave etmem.
Bu kanunun ç›k›p mükellefin o günkü ka¤›d› ald›¤› gündeki kurallar› veya hesaplar› altüst edecek bir kural getirmesine ben imkan göremiyorum ﬂahsen. ﬁimdi biliyorsunuz eskiden sahte belge kullan›m›yla ilgili sorumluluk sadece sahte belge kullan›lan konu iﬂletme yöneticilerine sadece hasredilmekteydi. Say›n bakan bilerek
kullanmayanlar›n veya bilerek bu iﬂleri yapmayanlar›, kas›t unsuruyla yapmayanlar›
cezaland›rmayaca¤›z dedi ama kanun tam olarak öyle söylemiyor. Bilerek kelimesi
özellikle ç›karm›ﬂ bunun yerine ﬂirket yöneticileri yerine bunun fiilen bu iﬂin içinde
olanlar gibi tamamen genel bir ifade getirilmiﬂ. Yani bir ﬂirket düﬂünün kay›tlarda
gider yaz›lm›ﬂ KDV'si indirilmiﬂ sahte bir belge var. Bu belgeyi muhasebeci görememiﬂ. Mal alm›ﬂ, mal› al›rken o sahte belge af edersiniz sokuﬂturulmuﬂ yutturulmuﬂ
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bir belge. Sanki sa¤l›kl› bir belgeymiﬂ gibi yutturulmuﬂ. Böyle bir olay vukuunda bu
firma al›c› pozisyonunda oldu¤u için Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine göre
KDV’sinden sorumlu olacakt›r. 70 No’lu yeni tebli¤e göre bu sorumluluk cezay› kapsamayacakt›r. Art› yine 70 No'lu tebli¤e göre öncelikle bu suçu iﬂleyen kovalanacak, ondan netice al›namazsa al›c› konumundaki kiﬂiye gelecektir. Buraya kadar
tamam, ama sahte belge kulland› diye birilerinin yakas›na yap›ﬂacaklar. Hapis cezas› istemi, bu ceza a¤›r hapis cezas› de¤ildir, paraya çevrilebilirli¤i vard›r ama kimin yakas›na yap›ﬂacak? Burada 3 kiﬂi iddian›n alt›na giriyor. Bir, sat›n alma müdürü veya sat›n almayla ilgili kiﬂi. ‹ki, muhasebeci üç, patron veya yönetici. Hangisine sald›racaks›n›z? Dolay›s›yla bu iﬂ beceren gibi bir belirsiz bir hedef gösterilince
maalesef bizim meslek kitlemizde özellikle muhase beciler topun a¤z›na bir ölçüde
konmuﬂlard›r. Bunun alt›ndan nas›l kalk›l›r, muhatap kimdir, nas›l bulunur bilemiyorum.
Fatura kesme mecburiyeti 10 milyondan 15 milyon liraya ç›kar›ld›. Yetersiz bir
yükseltmedir. 15 milyondan aﬂa¤›ya sat›ﬂlar›n belgelenmesi konusunda bir kargaﬂa
mevcut. Bu kargaﬂay› cevapland›rmak için bir yaz› haz›rlad›m ve ‹stanbul
SMMMO’nun dergisinde, Say›n Baﬂkan 15 milyonun alt›ndaki sat›ﬂlar›n belgelenmesi hususunda derginizde benim haz›rlad›¤›m bir yaz›y› göreceksiniz.
Say›n Bumin Do¤rusöz ifade ettiler. Yaln›z gelir vergisi ile ilgili ilginç gördü¤üm bir hususu dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz 1998 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
s›rf ücretlilere yönelik özel bir tarife uygulama konuldu. Bu tarife çerçevesinde de
stopajlar yap›lageldi. E¤er bir kiﬂi birden fazla iﬂverenden ücret al›yorsa Mart
1999’da beyanname verecek. Beyannameyi verdi¤inde hangi tarifeyi uygulayacak
ücretliler için. Bunun cevab› henüz yok. Olay sadece birden fazla ücret alanlar için
de¤il tüm ücretliler için böyle bir sorun var. Niye? Çünkü tüm ücretliler özel gider
indirimi uygulayacaklar. Özel gider indirimi uygulad›ktan sonra yeniden y›l›n bütün
aylar› hesaplanacak. Y›l›n bütünü için hesaplanacak bu vergide hangi tarife uygulanacak, y›l›n ilk yar›s›ndaki tarife mi ikinci yar›s›ndaki tarife mi yoksa ikisi aras› bir
ﬂey mi? E¤er y›l›n ilk yar›s›ndaki tarife uygulanacaksa ﬂu ikinci yar› için getirilen tarifenin avantaj›n›n tamam› ücretlilere eksik gider indirimi yapt›r›lmak suretiyle veya
özel gider indiriminden kaynaklanan avantaj› eksik ödemek suretiyle geri alm›ﬂ olacakt›r. Burada Maliye Bakanl›¤›’n›n hakkaniyete uygun bir düzenleme yapmas›n›
beklemekteyiz. Kurumlar›n nas›l vergilenece¤i konusunda çok özel bir ifade kullanmak istiyorum. Kurumlar›n 1998 y›l› vergileri aynen hiçbir de¤iﬂiklik olmaks›z›n 97’nin
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tekrar› ﬂeklinde vergi hesaplar› yap›lacak. 1999 y›l› müteakip kurum kazançlar› vergi
nispeti % 30’dur. Bunun üzerine fon ilave etti¤iniz zaman % 33’e ç›kmaktad›r. Arkas›ndan bir stopaj gündeme gelecek ama o stopaj›n henüz oran› belli de¤il. E¤er yanl›ﬂ
anlamad›ysam yak›n geçmiﬂte yap›lan bir aç›klamada halka aç›k ﬂirketlerde bu stopaj›n % 0 olaca¤› duyuruldu. Say›n Mehmet Ali Bey peki halka aç›k olmayan bir ﬂirketler için düﬂünce var m›?

Mehmet Ali Özen
Çok düﬂük

Mehmet Maç
Düﬂük derken...

Mehmet Ali Özen
5’ in alt›

Mehmet Maç
5’in alt›. ‹sabet olur. Dolay›s›yla özetlemek gerekirse bu varsay›ma göre kurum
kazançlar› e¤er halka aç›k ﬂirketlerde gerçekten stopaj oran› s›f›r olursa % 33’de s›n›rl› kalacakt›r. Halka aç›k ﬂirket geri kalan ihtiyatlar› bir tarafa b›rak›yorum, bir 100
liran›n 33 liras› kurumlar vergisi diye verdim geri kalan 67 liray› orta¤a da¤›t›rken de
herhangi bir stopaj yapmayacak da¤›t›lmazken de yapmayacak. Ama ortak bu kar
pay›n› ald›¤› zaman bu kar pay› e¤er beyan haddini aﬂ›yorsa üzerine 1 bölü 5 vergi alaca¤›n› ilave ederek 2000’i müteakip y›llarda beyanname verecek, yeni gelir vergisi tarifesine göre vergisini hesaplay›p aradaki vergi fark›n› yani vergi alaca¤›n› düﬂüldükten
sonraki fark› ödeyecektir. Dolay›s›yla bunun kurum kazançlar›ndaki vergi yükü %33 ile
bitmeyecektir. E¤er halka aç›k ﬂirket de¤ilse bu, bu % 33 rakam› arkas›ndan gelecek
stopaj miktar›nca artacakt›r, ama bu stopaj henüz belirli de¤ildir. Kurumlarda geçici
vergi nispeti 3 ayl›k dönemler itibaren hesaplanacak olan %25 olarak belirlenmiﬂtir.
Kendine güvenen kurum 100 liral›k 3 ayl›k gelir hesaplar›ysa bunu da geçici vergisi 25
lira tutuyorsa bunun 22,5 olarak beyan edebilir. Yani oradaki % 10’luk marj› kullanabilir. Bu takdirde yakaland›¤› zaman e¤er daha büyük oran yakalam›ﬂsa % 10’a kadar ki
farklar için herhangi bir cezai iﬂlem veya tamamlay›c› iﬂlem yap›lmayacakt›r.
Geçici vergide kanun maddesine aksetmemiﬂ biz özellik daha var. Bu konu
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hep konuﬂuluyor. Diyelim mart ay›n›n sonuna kadar 01.01.9931 Mart 99 dönemi
için geçici verginizi hesaplad›n›z. Geçici vergiye destek olarak kazanc› hesaplad›n›z,
ondan sonraki ikinci 3 ayl›k dönemin geçici vergi matrah› hesaplan›rken ilk 6 ay
topluca dikkate al›nacak ondan bir önceki 3 aya tekabül eden veya beyan edilen
gelir düﬂülüp aradaki fark geçici vergi matrah› olarak dikkate al›nacakt›r. Burada
e¤er ilk y›l ilk dönemde zarar›n›z varsa bu zarar›n bir sonraki dönemin geçici vergisini azaltmas› söz konusu. Fakat ilk dönem karl› geçtiyse ikinci dönem zararl›ysa,
ilk dönemde ödedi¤iniz geçici vergiyi geri alman›z› sa¤layacak mekanizma yok görünüyor. Geçici vergi ile ilgili düzenlemeler henüz yap›lmad›. Belki bu sorunlar bakanl›kça farkl› ﬂekillerde çözüme ba¤lanabilir. Kooperatiflerle ilgili olanlar›n›z olabilir.
Kooperatiflerde üst birli¤e giriﬂ mecburiyeti art›k yasa hükmü haline geldi, tart›ﬂmas›z bir hale geldi. ‹lgili oldu¤unuz bir kooperatif varsa üst birli¤e girmemiﬂse
mutlaka girmesini sa¤la y›n›z.
KDV’ye geçersek; KDV’de makine teçhizat al›mlar›nda KDV istisnas› getirilmiﬂtir. Bununla ilgili tebli¤ yay›nlanm›ﬂt›r herhangi bir sorun göremiyoruz. Konut
yap› kooperatiflerince kendi üyelerine konut sistemi KDV’den istisna edildi. Biliyorsunuz % 1 nispetinde KDV’ye tabiydi bunlar bu 1.1.98’den itibaren istisna oldu. Bununla da ilgili tebli¤de aç›klamalar var, fakat özellikle konut teslimleri, iﬂ yeri teslimleri kooperatiflerin durumlar› veya bunlara iﬂ yapan müteahhitlerin durumlar›
son derece karmaﬂ›k, mevzuat› iyice inceleyip çözmeleri laz›m. Burada dile getirmeye gücüm yetmeyecek. Amortismanlara tabi iktisadi k›ymetlerde 3 taksit KDV indirimi 01.01.1999’dan sonra sona eriyor. Burada soru iﬂareti olan ve hala cevab›n›
alamad›¤›m›z bir husus var. Amortismana tabi iktisadi k›ymetler ile ilgili olup 1999
baﬂ›nda karar alm›ﬂ birinci taksiti indirilmiﬂ ikinci veya üçüncü taksiti indirim bekleyen sabit k›ymetlerde bu ikinci veya üçüncü taksitler hemen mi gelecek yoksa ilgili
ay› m› bekleyecek bu henüz ayd›nl›¤a kavuﬂmad›. Dile¤imiz ocak ay›nda hepsinin birden indirilmesidir. Bu dert bitmelidir.
Deprem vergisi oldukça karmaﬂ›k, onu sonra soru cevaba b›rakmak istiyorum,
soru gelirse cevaplar›z. Veraset ve intikal vergisinde bir ilginç özellik var. Biliyorsunuz eskiden veraset intikal vergisi tek tarifeydi. ﬁimdi veraset ve intikal, yani hibeyi iki ayr› kategoriye ayr›ld›. Burada tabi ﬂöyle bir özellik var. Mesela diyelim ki 20
yaﬂ›nda bir k›z 500 milyon liral›k bir binay› alm›ﬂ olarak 1999 y›l›nda enselendi. Nereden buldun dediler yok cevap yok, beyan yok, senet yok, hisse senedi yok köﬂeye
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s›k›ﬂt› ve çok üstüne gittiler babam verdi dedi. ‹ﬂte orada k›yamet kopuyor. Babam
verdi dedi¤i anda iki ﬂey gündeme geliyor. Bir, madem baban verdi, bunun intikal veraset vergisi nerede? Bu hibe ﬂeklinde verilmiﬂ bir ﬂeydir, Maliye idaresinin inanma
mecburiyeti yoktur ama inand›r›c› ﬂeylerde varsa, baba hakikaten varl›kl›ysa babadan ald›¤› herhalde kabul edilebilir. Bu art›k inceleme memurunun taktirine kalm›ﬂ.
Yani ya babam verdi ifadesini reddedecek, sen bunu aç›ktan kazanm›ﬂs›nd›r, sahir
gelirdir beyan etmemiﬂsindir yaklaﬂ›m›yla bu k›za gelir vergisi tayin edecek ya da
inceleme eleman› bu lafa inanacak hibe muamelesi yapacak. Hibe muamelesi yapt›¤›nda da iﬂte bu Veraset ‹ntikal Vergisi Kanunu’nda yeni ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ hibeye daha
yüksek puanlar verilmiﬂ ﬂekilde bir kere Veraset ‹ntikal Vergisi Kanunu yap›lacak.
Onunla da yetinilmeyecek, bu 5 milyar liray› madem baban verdi, e¤er baba da bunu
inkar etmiyorsa gel bakal›m baba sen bu paray› nereden buldun sorusu sorulacak.
Tabii e¤er iﬂ, yani vergisi kaç›r›lan paralar hibe konumuna yönlendirilirse burada Veraset ‹ntikal Vergisi’nin miktar›n›n çok yetersiz oldu¤unu söyleyebilirim. Çünkü özellikle yak›n h›s›mlar aras›ndaki hibelerde vergi nispeti mesela ilk 10 milyar için istisnay› aﬂan k›s›mlarda söylüyorum ilk 10 milyar için % 5’dir. Ondan sonra gelen 20
milyar için % 7,5’dur. Üstelik bu vergiler 3 senede ödenecek vergilerdir. Bir baﬂka
özellik Veraset ve ‹ntikal vergisine tabi bir muamelenin yap›m yani kendisine miras
kalan veya kendisine hibede bulunan kiﬂi yasal süresi içinde hibede 1 ay verasette 4
ay içinde beyannamesini verip vergi ödemelerine baﬂlanmazsa ne vergide cezas›
vard›r ne de gecikme zamm› vard›r. Daha fazla sizi tahammüle sokmamak için aç›klamalar›m› burada kesiyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Mehmet Maç’a aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ediyoruz. De¤erli arkadaﬂlar›m 15 dakika ara veriyoruz. Bu arada sorular tasnif ediliyor 15 dakika sonra buluﬂmak üzere. Teﬂekkür ederim.

(Ara)
Yahya Ar›kan
Birinci s›rada Mehmet Maç üstad›m›z ilk sözü al›yorlar. Buyurun Say›n Maç.
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Mehmet Maç
Teﬂekkür ederim. Sorular› süratli bir ﬂekilde ne oldu¤unu ve cevab›n› vermeye
çal›ﬂaca¤›m. Sesim geliyor mu? Diyor ki bir A.ﬁ var. A.ﬁ'nin orta¤› bir fabrika binas›na sahip ﬂahsen, bu sahip oldu¤u fabrika binas›n› orta¤› oldu¤u A.ﬁ’ye satmak
A.ﬁ’den bu sat›ﬂ bedelinden alaca¤› paray› bloke etmek gibi bir düﬂünce taﬂ›yormuﬂ. Bu olabilir mi diyor. Pekala olur. Ama öyle olursa binay› satmakla insan kayna¤› olabilecek bir servet elinden gitmiﬂ olur, onun yerine para ﬂeklinde baﬂka bir
insan kayna¤› bunun yerine ikame olmuﬂ olur. Yani bu çok anlaml› bir 30 Eylül'de
alelacele yetiﬂtirilmesi gereken al›nmas› gereken bir tedbir de¤il. Kald› ki gayr›menkullerin 1998’de sat›ﬂ›yla 99’da sat›ﬂ› aras›nda ﬂahsi gayri menkuller biliyorsunuz
çok ciddi farklar var. Özetle ifade etmek gerekirse gayr›menkulü 1998’de satt›¤›n›zda 4 sene dolmuﬂ. % 1 + 1 = % 2’lik tapu harc› ﬂimdiki de¤erlere göre beyan edilenden aﬂa¤›ya olmamak üzere oluﬂacak art› 4 sene dolmam›ﬂ gayri menkullerin
1998 içinde sat›ﬂ›nda kay›tlarda görülen maliyet ancak al›nd›¤› ve sat›ld›¤› y›llar
hariç olmak üzere yeniden de¤erleme oran›nda maliyet revizesine tabi tutulabilir.
Art›k gayr›menkulü 1999’da sat›ﬂ›nda da taban tapu harc› taban de¤eri emlak
vergisinin ﬂimdiki emlak vergi taban de¤erinin yeniden de¤erleme katsay›s›yla art›ﬂ
hali olacakt›r. Dolay›s›yla gayrimenkul satarken 98’de satarsam ne olur, 99’da
satarsam ne olur ayr›m›n› çok iyi yapmak laz›m. Tekrar vurguluyorum, 1998 sonlar›na kadar yap›lacak gayrimenkul sat›ﬂlar›nda beyan edilecek temel de¤erlerinin
maliyet oran› olarak kabulü diye bir ﬂey söz konusu de¤ildir. Bu de¤erlerin kabulü
ancak 1999 müteakip y›llarda yap›lacak gayrimenkul sat›ﬂlar› için söz konusudur.
Sorun yok ama emlak vergisine gelmiﬂken bir konuyu hat›rlatmak istiyorum.
Emlak Vergisi Kanunu 27. maddesinde iki ayl›k ek süre vard›r. Bu ek süre içinde beyanname verilmesi ve birinci taksidin ikinci taksitle ayn› dönemlere rastl›yor, as›l
sorun ödenmesi halinde vergi cezas›, gecikme zamm› ve gecikme faizi al›nmamas›
gerekir. Dolay›s›yla burada bir iki ayl›k ek sürenin bulundu¤unu bu sürede beyanname veren birinci taksiti ve ikinci taksiti birlikte ödeyenlerin cezay› gecikme zamm›
ve gecikme faizine maruz kalmayacaklar›n› ifade etmek istiyorum. Yaln›z burada bir
ﬂeye dikkat ediniz, belediyeler gerek mevzuat› bilmedikleri için gerekse bu iﬂten hoﬂlanmad›klar› için ceza veya gecikme zamm›, gecikme faizi tatbikat›na kalk›ﬂabilirler.
Böyle bir ﬂey oldu¤u taktirde ancak dava açarak bununla mücadele edece¤inizi
unutmay›n›z.
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Bir soru var. Firmaya diyor, herhangi bir ﬂekilde gelmiﬂ çeklerin bankaya verdikten sonraki durumu. Ortaklar ﬂirketten borç al›p bloke yapabilir mi, kasa defterleri 99 y›l›nda hiç mi kullan›lmayacak? K›saca cevap vereyim firmaya herhangi bir
ﬂekilde gelmiﬂ çeklerin bankaya verildikten sonraki durumu sorusundan bir ﬂey anlayamad›m aç›kças›. Bu firma bu çeklerden ﬂirket kay›tlar›ndaysa izah› gerektirir
bir durum yok. Tamam, örneklerle ifade etmeye çal›ﬂay›m. Bir ﬂirket, fabrikas› var,
pamu¤u al›yor iplik haline getirip sat›yor. Bunun bir k›sm›, bir k›sm› de¤il yani fatural› gelip fatural› ç›karma, ama faturas›z gelen pamu¤un faturas›z ﬂekilde sat›ﬂlar›
söz konusu. ﬁimdi bu faturas›z sat›ﬂlar yap›ld›¤›nda sat›ﬂ, mal› alan kiﬂiden paran›n al›naca¤› garanti alt›na al›nmas› için en uygun yol olarak çek al›nmas› vadeli
çek al›nmas› yayg›n ﬂekilde uygulan›yor. Bu çekler vadeli çekler, gelindi elindeki çekleri kanundaki gibi ortaya ç›kar›rsa bilahare edinece¤i servetlerde kaynak olarak
gösterebilir. Ortaya ç›karmazsa bu imkandan mahrum olur. Peki ortaya ç›kard›¤›nda
baﬂ›na neler gelir? Baﬂ›na neler gelece¤ini net olarak söylemek mümkün de¤il. Tebli¤e
bak›ld›¤›nda ﬂunlar›n olabilece¤ini görüyorum. Bir kere bu çeki nereden ald›n, niye ald›n,
kim verdi, kim verdirdi gibi sorular›n sorulmamas› prensibi tebli¤de aç›kça ifade ediliyor. Ama inceleme eleman› bir pekala ﬂu hesab› bana ver diyebilir, o çeklerin peﬂine
düﬂebilir. Bu çekleri verdin diye sormaz, ama bu çekleri düzenleyen niye düzenlediniz
diye peﬂine düﬂebilir. Bunlar›n hiçbirine garanti vermek mümkün de¤il.
Ama mali idarenin ﬂu iyi niyetini veya ﬂu kararl›l›¤›n› görüyoruz ki art›k para
idaresi 30 Eylül öncesinden olup bitmiﬂ iﬂleri kurcalamak istemiyor. Yani idare olarak merkezi olarak istemiyor. Bunu hissediyoruz aç›kça da söylüyorlar, ama inceleme eleman› henüz buna maalesef mümkün de¤il kanunda inceleme eleman›n› henüz
müsait tarzda ç›karamam›ﬂ. Çünkü 30 Eylülde ortaya ç›kar›lan servetlerin sorgulanmamas› kanunda sadece bu servete dayan›larak ilerde bunlar› nereden buldun
sorusuna hareketle Gelir Vergisi Kanunu’na göre hareketle tarhiyat yap›lmas› sadece kanun önermiﬂ, bunun d›ﬂ›ndaki maddelerin harekete geçirmesi nedeniyle bir
hüküm yok.
Ortaklar ﬂirketten borç al›p bloke yapabilir mi? Pekala yapar, buna bir engel
yoktur. Ama böyle yapt›¤› taktirde bloke etti¤i para onun için art› bir de¤erdir, beyan edilmiﬂ varl›¤› ispat edilmiﬂ bir servettir, fakat o servetin bir karﬂ› baca¤› vard›r. Yani borç dedi¤imiz ﬂey negatif servet unsurudur. Bu kiﬂi bankadaki paras›yla
evet 10 lira servete sahip, fakat bu borç paray› ald›¤› ﬂirketteki ﬂirkete olan borcu
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nedeniyle o negatif servete sahip ikisi birbirini götürür, bu çaba boﬂa gider. Ama bu
çaban›n boﬂa gitmemesi için o kiﬂinin bankadaki o paras›n›n veya borç ﬂirketten
borçlanarak bloke etti¤i bu para ile ﬂirketten borç alma olay›n›n irtibatland›rabilmesi laz›m. Art›k bu irtibat olmad›¤› sürece o negatif güçleri eline geçiremezse bu
kiﬂi olmayan bir paray› vadesi bitmiﬂ gibi gösterebilir. ﬁimdi olmayan paralar›n veya servetlerin yüzde 50 yüzde 50 olarak gösterilmesinin sonuçlar› üzerinde bir kez
daha vurgulamak istiyorum.
Say›n Bumin Do¤rusöz çok güzel ifade etti, ama tekrar›na gerek var. Diyelim
ki bir bankay› kand›rd›n›z, o bankaya 30 Eylül günü 100 milyar sizin ad›n›za yat›r›lm›ﬂ gibi gösterdiniz 1 Ekimde de çekmiﬂ gibi gösterdiniz. Bu hiçbir iﬂinize yaramaz,
boﬂuna u¤raﬂmay›n. Çünkü 99’da 100 milyar lira bir gayrimenkul al›p kayna¤› size
soruldu¤unda iﬂte bankaya yat›rd›yd›m ya cevab› yeterli olmayacakt›r. O gayrimenkulün al›m›yla bankada yatan o paran›n birbiriyle irtibat›n›n kurulmas› laz›md›r. 30 Eylülde yat›p da 1 Ekim günü veya 30 Ekim günü toz olan bir para art›k toz
olmuﬂ demektir, yok demektir. O paray› baﬂka bir servet unsuruyla ba¤layamazs›n›z. Dolay›s›yla 30 Eylülde bloke yapan kiﬂilere bir ikazda bulunmak istiyorum. Bloke edilen para ilerde servet unsurlar›n›n kayna¤› olarak izah edilmesini istiyorsan›z
o paray› bankalar sisteminde tutmaya mecbursunuz veya o paray› baﬂka ﬂeylere
dönüﬂtürmüﬂseniz o dönüﬂümlerin belgelendirip ﬂekillerinin nereden nereye gitti¤ini
gösteren ﬂeyi muhafaza etmek zorundas›n. Bir günlü¤üne bile olsa o paray› oradan
çekip yast›¤›n›z›n alt›na koydu¤unuz an izah etme imkan›n› kaybetmiﬂ demektir.
Benim bu mali idaresi izah edilemeyen servetlerin bir k›skaç koymuﬂtur. Bu k›skac›n
çal›ﬂabilmesi için bu söyledi¤im prensip mutlaka yürürlükte olmas› laz›md›r. Tebli¤de bunu aç›kça göremezsiniz ama uygulamas›nda göreceksiniz.
Kasa defterleri 99 y›l›nda hiç mi kullan›lmayacak denmiﬂ. Evet hiç kullan›lmayacak. Zaten hiç kullanmayan bir sürü adam var yazar kasas› olanlar yazar kasa
defteri kullanm›yorlar. Senetsiz alacak ve borçlar›n karﬂ›s›ndaki durumu ﬂöyle: senetsiz alacak ve borç demek hiçbir belgesi olmayan borç demektir. Bunun iki baca¤›
vard›r, borçlu negatif servet unsuruna sahiptir, alacakl› pozitif servet unsuruna
sahiptir, fakat hiçbir kayd› yoktur. 30 Eylül'den sonra bunun taraflar aç›s›ndan
negatif veya pozitif servet unsuru kabulü için bunun kay›tl› hale getirilmesi mecburiyeti vard›r. Nas›l kay›tl› hale getirilebilir? Senet düzenlenir. Baﬂka ne yap›labilir?
Borçlu bir notere benim filanca kiﬂiye ﬂu kadar borcum var diye beyanatta buluna-
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bilir veya akla gelen bir baﬂka unsuru oluﬂturabilir. Aksi halde yani bunlar yap›lmadan borçlu vadeli alacak vadeli iddialar› geçerli olmayacakt›r bana göre. Çünkü senetsiz alacak borç kayd› olmayan, belgesi olmayan, ispat gücü olmayan ﬂey demektir.
Devre mülkü olanlar›n beyannamesini kim verecek gibi bir soru var. Bu emlak
vergisi ile ilgili bir soru. Devre mülk, devre tatiline kar›ﬂt›r›lan bir olayd›r. Devre mülk
diyorsan›z ﬂayet kat mülkiyeti kanununa göre sahip oldu¤unuz hisseli hizmeti küçük bir gayrimenkulünüz var demektir. Dolay›s›yla devre mülk sahipleri emlak vergisinin beyannamesini kendileri vereceklerdir. Ama devre tatilde mülkiyet devre tatili
satan firmaya veya kiﬂiye aittir. Devre tatili sadece bunun belli dönemlerinde kullanma hakk›na sahiptir. Kullanma hakk›na sahip olmakla emlak vergisi beyannamesi
onun taraf›ndan verilecek. Bu biraz soru iﬂareti taﬂ›yor. Çünkü emlak vergisinde bir
kural var, sahip firma oldu¤una göre do¤ru, firman›n vermesi laz›m.
Bir soru da kanunda yer alan geçici 16. madde hakk›nda aç›klama istiyor. Geçici 16. madde neydi unuttum. Evet, geçici 16. maddeyi ba¤›ﬂlar m›s›n›z? Bugünkü
konuya girmiyor ve çok kar›ﬂ›k bir konu. Bunu cevaplamayay›m müsaade ederseniz.
Yahutta e¤er istek varsa k›sac›k de¤ineyim. Peki.
30 Eylül'de senede ba¤l› olmayan alacakl›lardan alacaklar ispat edilebilmesi
için yap›lmas› gerekenler. Demin izah ettik. 30 Eylül tarihinden önce yap›lan sermaye art›r›mlar› için geriye dönülük kaynak sorulur mu? Hay›r. ﬁimdi sermaye art›r›m laf› dolaﬂ›yor. Özellik ﬂu, 30 Eylül'den önce gerek sermaye art›ﬂ› yap›larak gerekse yap›lmayan ﬂirketlere konulan paralar, 30 Eylül itibar›yla ispat edilmiﬂ paralard›r, 30 Eylülden önce çekilmemiﬂ olmak kayd›yla. Art› bu paralar›n ispat edilme,
yani servet ispat› daha önce olabilmesi için bu paran›n gerçek olmas› gerekiyor.
Yani 30 Eylül'de koyun paray› 100 milyar kasa görünsün, 1 gün ﬂirket kasas›nda
görünsün 1 Ekim'de çekin, hay›r maliye buna inanmayacakt›r. Hiç boﬂuna u¤raﬂ›rs›n›z. Kald› ki olma yan bir paray› koyup olmayan bir paray› çekmiﬂ durumdas›n›z. Yar›n öbür gün bir ﬂeye kaynak olarak gösterdi¤inizde nas›l irtibat kuracaks›n›z?
Mümkün de¤il, hiç boﬂ yere u¤raﬂmay›n. Sermaye art›r›lm›ﬂ, gerek 29 Temmuz 30
Eylül aras›nda, gerek daha önce sermaye art›r›lm›ﬂ bu sermaye borcu dolay›s›yla
ﬂirkete sermaye taahhüt borcu ödenmiﬂ. ‹ﬂte 30 Eylül'e kadar yap›lan bu tür ödemeler gerçek olmak kayd›yla nereden buldun da ödedin sorusuna aç›k de¤il. Ama
ﬂirkete para koymak için sermaye art›rmakta ﬂart de¤il. Cari hesaplara koyabilir-
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siniz yeter ki gerçekten bu para giriﬂi ﬂirkete olsun. ﬁirketin para giriﬂi gerçek oluﬂu nas›l ispatlanabilir? ﬁirket bu paray› al›r bankaya yat›r›r, çok güzel bir ispat
ﬂeklidir. Al›r bir borç öder o da ispat ﬂeklidir. Çünkü karﬂ› baca¤› var yani borcun
tahsil etti¤i gösteren firmadan karﬂ› kayd› yap›l›rsa mesele yok demektir. ﬁirket
bunu al›p bir mal al›m›nda kullan›r o da kabul. Yeter ki gerçek oldu¤una dair ﬂirket
içinde izi sürüldü¤ü zaman gerçek oldu¤u görülsün.
Tekrar ediyorum. 30 Eylül'e kadar alelacele sermaye art›ﬂ› yapmak gibi bir
olay hiçbir nedenle mevcut de¤ildir. Yaln›z ben Mehmet Ali Bey'den aç›k iﬂlemler
karﬂ›l›¤›nda al›nm›ﬂ çeklerin, ﬂah›slar›n cebinde bulunan çeklerin bankaya liste borcu verilmesinde bilahare geri al›n›p elden tahsilinde veya geri al›nmayanlar›n tahsili
irtibat kopuyor, onun bir yarar› yok boﬂ yere u¤raﬂm›ﬂ olursunuz. Diyelim ki geri almad›, bankalar sistemi vas›tas›yla tahsilat› sa¤land›. Bu çeklerin peﬂine düﬂmek
bu çek niye al›nd›ysa aç›k iﬂlem miydi gibi bir sorgulama veya araﬂt›rma olacak m›?
Bu soruyu size sormak istiyorum.

Yahya Ar›kan
Üstat, zannediyorum bunlara aç›kl›k getirecek üstad›m›z daha sonra ﬂey yapal›m.

Mehmet Maç
Peki. Çünkü ben kendi görüﬂümü söyledim ama Maliye yetkilisi de¤ilim. Yeni
kurulmuﬂ bir limited ﬂirketin orta¤› sermaye taahhüdünü yerine getirirken daha
önceki faaliyetlerden elde etmiﬂ oldu¤u kay›t d›ﬂ› vadeli alacak senetlerini sermaye
olarak belirtebilir mi sermaye olarak bu senetleri koyarsa geriye dönük iﬂlem yap›l›r
m›? Limited ﬂirket sermaye taahhüdü, ne borcu var, bu borcuna karﬂ›l›k nakit vermek yerine cebindeki ﬂahs›na ait çeki ﬂirkete koyar bu mümkün. Böylelikle çeki ﬂirkete mal etmiﬂ ve sermaye taahhüdü borcu yerine getirmiﬂ olur. Tabii ki o çek tahsil edilmek kayd›yla. E¤er çekin karﬂ›l›¤› ç›kmazsa, tahsil imkan› bulamazsa ﬂirket,
o çeki orta¤a iade edip tekrar sermaye taahhüt borçlusu haline getirmek durumundad›r. Diyelim ki ﬂirket bu çeki tahsil etmeye baﬂlad›, o kiﬂi bu çeki nereden
buldu¤u hakk›nda bir sorgulamaya tabi tutulmamas› laz›m. Art› sermaye taahhüt
borcunu pekala bu ﬂekilde de yerine getirebilir. Kald› ki bir çekin ﬂirkette mal edilmesi konumda sermaye taahhüt borçlusu olmak da gerekli de¤ildir. Durup durdu¤u
yerde ﬂirketin cari hesap bu çeki pekala mal edebilir.
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Bir inﬂaat firmas›ndan kat irtifak›na göre sat›n al›nan, kat için arsa tapusu
al›nm›ﬂ, bedeli tamamen ödenmiﬂ, inﬂaat henüz bitmemiﬂ ve bu kat›n ilerde tapuya
tescilinde kaynak ispat› gerek mi? E¤er kiﬂinin elinde arsa tapusu varsa, bu arsada zaten tapuda kat irtifak›na konu edilmiﬂse daire numaralar› belirtilmiﬂse yapt›¤› ödemelerden filanca inﬂaat›n ﬂu numaral› dairesinin bedeli mahsuben diye avans
paralar ödenmiﬂse art›k bu kiﬂi elinde bina tapusu olmamas›na ra¤men elindeki arsa tapusuyla o binaya sahip oldu¤unun tevsik imkan›na sahiptir. Kaçak inﬂaatlar
için bir ﬂey söyleyemem.
1991’de ‹ran için yap›lm›ﬂ mallar Körfez krizi nedeniyle ihraç edilememiﬂ. Halen
stoklarda mevcut de¤erler gözükmekte. Bugünkü rayiç bedeller üzerinden stok aff›na girer mi? Bu soruyu soran kiﬂi stok aff›yla ilgili maddeyi yeterince okumad›¤›n›
anl›yorum. Stok aff›n›n iki baca¤› vard›r. Bir, kay›tlarda görülmekle beraber fiziken
olmayan bu mal›n kay›tlardan ç›k›ﬂ› laz›m. Bir de kay›tlarda görülmeyen, fakat fiilen
var fiziken var onun da kay›tlara giriﬂi. Kay›tlara giriﬂ geçici 48. madde, kay›tlarda
ç›k›ﬂ geçici 49. madde. Önce giriﬂi anlatay›m isterseniz. Giriﬂle girebilecek olan
nesneler emtiad›r, sabit k›ymettir, demirbaﬂt›r. ﬁöyle bir soru geldi. Bir firma daha
do¤rusu bir gayrimenkul alm›ﬂ gayri menkul bir A.ﬁ ad›na tescil edilmiﬂ, fakat A.ﬁ.
kay›tlar›na bak›yorsunuz böyle bir gayrimenkul yok. Pekala bu gayrimenkul bu kapsamda hay›r gayrimenkul sokulamaz, af edersiniz gayrimenkul de¤il emtia, demirbaﬂ, ﬂurada bir bakar m›s›n›z maddeye? Makine, teçhizat, demirbaﬂ. Diyelim ki böyle bir gayrimenkul var. Geçici 48 kapsam›na da girmiyor. Ne yap›ls›n? Tapusu ﬂirket üzerine kay›tlarda yok. O fas›ldan benim anlay›ﬂ›ma göre kayd› yap›labilir. Ama
diyelim ki 2 sene önce ﬂirket ad›na tescil edilmiﬂ, 2 senelik amortisman hakk› kaybolur diye düﬂünüyorum. Çünkü bu ﬂirket ad›na kay›tl› bir gayrimenkul kay›tlarda
yok zaten. Bana göre geçici 48 olmasa da imkan› var ama insanlar çekiniyorlar.
Peki gayrimenkul tapuda yaz›l› de¤er üzerinden ﬂirket kay›tlar›na giriﬂini yapt›n›z, ne olacak? ﬁimdi geçici 48. maddede ﬂirkete sokulan emtia, demirbaﬂ, makine, teçhizat›n karﬂ› baca¤› yani alacak kayd›n›n varsa ﬂayet gerçek unsurlar yani
birisine borçlu bulunduruluyorsa o unsur, ama karﬂ› bacak hiçbir imkan bulunam›yorsa özel bir fon hesab› oluﬂturulmak suretiyle aktife girilmesi öngörülmüﬂ. Bu
özel fon hesab›n›n hatta ortaklara da¤›t›labilece¤i öngörülür. Hatta belki de burada kay›t d›ﬂ› kalm›ﬂ emtian›n veya nesnenin ﬂirkete giriﬂi vesilesiyle bir kötü niyet
uygulamas› da olabilir. Gerçek olmayan bir mal eskiden varm›ﬂ gibi ﬂirkete sokulup
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ﬂirketin nakit varl›¤› ﬂirket d›ﬂ›na çekilmiﬂ yap›labilir. Bu yap›ld›¤›nda bu ﬂirket olmayan bir stok meselesiyle baﬂ baﬂa kal›r ama para tatl›d›r. Yani maalesef 48.
madde böyle bir kötü kullan›ma aç›k bulunuyor. Kay›tlarda olmayan, fakat fiziken
var olan bir nesneyi ﬂirketin kayd›na soktu¤unuzda bir KDV yaratman›z gerekiyor.
Yarat›lan KDV’yi iki numaral› KDV beyannamesine ve sorumlu s›fat›yla ödemeniz
gerekiyor. Ödedi¤iniz KDV’yi e¤er emtia ile ilgiliyse indirim hakk›na sahipsiniz, sabit
k›ymetle ilgiliyse indirim hakk›na sahip de¤ilsiniz. Peki yarat›lacak olan KDV oran›
nedir? E¤er sokulan emtia % 23’e veya % 15’e tabi bir mal ise yarat›lacak, KDV
oran› % 10, % 8’e tabi ise % 4, % 1’e tabi ise 0,5. Bir soru geldi % 0’a tabi ise ne
olacak? Soru ﬂu, ben kuyumcuyum, kay›tlar›mda yer almayan alt›n var, yani ald›m
ama kayd›ma sokmad›m, kasam da kilitli. Geçici 48. madde çerçevesinde bunu iﬂletmeme sokarsam ne olur? Kanunda benim anlad›¤›m alt›n stok hesab› borç, fon
hesab› alacak, KDV, KDV yok. Fon ne olacak? Pekala iﬂletmenin d›ﬂ›na yani ortaklara ilgililere ödenebilir.
ﬁah›s ﬂirketi sahibi ticaret erbab›n›n sahibi oldu¤u bir otonun ﬂirket kay›tlar›na geçirebilmek için ne gibi iﬂlem yapmas› gerekiyor? Burada ﬂah›s ﬂirketinden
kas›t e¤er ﬂahsi iﬂletme ise otonun o iﬂletmenin kayd›na giriﬂi çok basit. ‹ﬂletme
ﬂey, oto hesab› borç iﬂletme sahibi cari hesab› alacakl› bu kadar basit veya sermaye alacakl›. Çünkü orada iﬂletme kay›tlar›na giriﬂ ç›k›ﬂta herhangi bir prosedür
yok. Ama e¤er burada kast edilen ﬂah›s ﬂirketi bir kollektif ﬂirket ise kollektif ﬂirket tüzel kiﬂili¤e dahil oldu¤u için ortak sahip oldu¤u otoyu bu ﬂirkete sokabilmesi
ancak sat›ﬂ muamelesi ile söz konusu olabilir. Tabii bu e¤er kay›tlarda görülmeyen
demirbaﬂ›n kayda al›nmas› anlam›nda bir iﬂlem ise otonun da kollektif ﬂirket ad›na
tescil edilmiﬂ olmas› ﬂart. Aksi halde bu fas›ldan yani geçici 48. maddenin çerçevesinde sokamaz.
Geçici 49. maddenin uygulanmas›na süratle girelim. Kay›tlar›n›zda görülmekte
olan bir mal var. Bu mal 5 sene önce sat›lm›ﬂ, faturas› kesilmemiﬂ ve kay›tlarda 5
sene önceki maliyetle devam ediyor. Bu mal›n cari fiyat› diyelim 1 lira, kay›tlardaki
de¤eri 100 lira. Bu mal›n geçici 47. madde çerçevesinde ç›k›ﬂ›n› yapmak istiyoruz.
Ne yapaca¤›z? Bu mal›n normal kar nispeti nedir, diyelim % 20 karla sat›lan bir
mald›r. Gerçek dükkan de¤erini bir kenara itece¤iz, 1000 liray› unutaca¤›z. Kay›tlar›ndaki de¤eri madem ki 100 lira, o 100 liran›n üzerine 20 lira kar haddi koyaca¤›z
120 liradan sat›lm›ﬂ gibi yevmiye maddesi, e¤er 120 lirada sat›lm›ﬂ gibi bir fatura,
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faturan›n muhatab› da geçici 49. madde. Bu arada mükellefin katlanaca¤› mali külfet nedir? Mükellef bu mal›n 120 liradan sat›ﬂ›n› yapmaktad›r, 120 liran›n KDV’sini
do¤urtacakt›r, bu KDV 1 No'lu KDV beyannamesiyle sanki gerçek sat›ﬂm›ﬂ gibi beyannameye intikal edecektir bunun karﬂ› indirme imkan› yoktur. Dolay›s›yla burada
mükellefin katland›¤› yük sadece o 20 liral›k kar›n vergisi art› yaratt›¤› KDV’nin cepten gitmesi. Yani sat›ﬂ› yap›lan ﬂey buzdolab› ise ve ç›k›ﬂ› yap›lmam›ﬂ hala kay›tlarda duruyorsa % 23. % 1’e tabi malsa yat›r›lacak KDV cepten ödenecek, KDV % 1. Peki
120 liran›n ç›k›ﬂ kayd›na birisi has›lat birisi KDV diye yapt›k. Borç kayd› ne olacak?
Borç kayd›nda deniyor ki, tebli¤de e¤er sat›ﬂ tazeyse bu sat›ﬂ için aç›ktan al›nm›ﬂ
çekler vs. Varsa senetler ﬂunlar bunlar, onlar› borç kayd› olarak kullan.
‹ﬂletmede bulunmad›¤› halde kay›tlarda yer alan KDV’si % 1 olan hammadde
mevcut. Bu hammadde iﬂlenerek sat›lmakta veya iﬂlenmeden sat›lmakta. Stok aff›
bildiriminde hangi KDV oran› tatbik edilecektir? ‹ﬂleyerek hesaplanan malda KDV
oran› % 1, iﬂlenmeden sat›lan malda KDV oran› % 1’dir. ﬁimdi burada kay›tlarda görülen fakat aç›ktan sat›lm›ﬂ oldu¤u için geçici 49. madde çerçevesinde iﬂletme d›ﬂ›na ç›kar›lacak olan mallar için mallarda e¤er bu mal iﬂlenip sat›lmakta olan mal ise
hakikaten bir tereddüt var. ‹plik al›p kumaﬂ üretip satan bir fabrika düﬂününüz, iplik
stoklar› ﬂiﬂmiﬂ belki bu kiﬂi ipli¤i iplik olarak satt› kayda geçmedi, belki de kumaﬂ
haline getirdi kumaﬂ olarak satt› kayda geçmedi. Bunlar›n hangisi do¤ru belli de¤il.
Bu firma benim anlay›ﬂ›ma göre ben bu ipli¤i ald›m, kumaﬂ haline getirmeden aç›ktan satt›m dolay›s›yla iplik olarak bunun ç›k›ﬂ›n› yap›yorum ﬂeklinde iﬂlem yapabilir.
O ipli¤in maliyetin üzerine iplik sat›ﬂlar›ndaki bulunan kar haddi bindirilerek KDV’sini
hesaplay›p borç kayd› kanunen kabul ederek. ‹nceleme eleman› her halde sen bu ipli¤i kumaﬂ haline getirerek satm›ﬂ›nd›r gibi bir iddia gösterirse inceleme eleman› bu
iddias›n› bana göre ispat etmek zorundad›r.
‹lginç bir soru var. Faturas›z al›nan makinelerin bedelini sabit k›ymet aff› nedeniyle aktife al›rsak yat›r›m indiriminden faydalanabilir miyiz? Harika bir soru tebrik ediyorum soru sahibini.

Yahya Ar›kan
Cevap vermeyecek misiniz?
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Mehmet Maç
Yorumsuz. ﬁimdi tabii burada yat›r›m indirimi aç›s›ndan diyelim ki yeminli mali müﬂavir tasdik raporu düzenlemesi laz›m. Bir yeminli mali müﬂavir düﬂününüz ki
böyle bu kanun çerçevesinde iﬂletmeye sokulmuﬂ bir makineyi ayn› zamanda yat›r›m indirimi aç›s›ndan da kabule ﬂayan bir ﬂey olarak görüyor. Hani nerede bu makine, nereden buldun nas›l geldi? Diyelim ki bu makine ithal bir makinedir. O zaman
Türkiye’ye kaçak sokulmuﬂ bir mald›r. Bunun gümrük vergisi nerede? Yani bu garip
bir ﬂey. Zor ve s›k›nt›l›.
ﬁimdi burada güzel bir soru var. Veraseten intikal eden bir emlak varm›ﬂ. Bu
emlak için daha önce emlak vergisi beyannamesi verilmiﬂ. Yani emlak vergisi beyan
de¤eriyle veraset ve intikal vergisi beyan de¤eri aras›nda bir irtibat kurulmak isteniyor, irtibat kurulamam›ﬂ. ﬁimdi Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’na göre verginin
matrah› gayri menkullerde o gayrimenkulün intikal tarihiyle ilgilidir. Bu de¤erin mükellef kendisi beyan eder. Bu beyan takdire tabidir, ama eskiden takdir komisyonlar› vard› takdir eden. ﬁimdi son zamanlarda bildi¤im kadar›yla art›k gayrimenkul
takdirleri yap›lm›yor, emlak vergi de¤erleri zaten takdir edilmiﬂ de¤er olarak dikkate al›n›yor. O halde emlak vergi de¤eri hep bu noktada belirleyici faktör olacakt›r.
Veraset ile intikal eden gayrimenkullerin maliyet bedeli ne olacakt›r diye bir
soru var. Bu epey üzerinde durdu¤um bir konu. Yeni gelir anlay›ﬂ› ﬂunu söylüyor,
e¤er bir kimse babas›ndan veya neyse miras yoluyla bir ﬂeye sahip olursa bu gelirin
tan›m›n›n geniﬂletilmesi yüzünden gelirin yani vergilendirilecek gelir kapsam› içine
girmiﬂtir. Dolay›s›yla istisna getirilmiﬂtir. Dolay›s›yla baban›zdan size 1 trilyonluk
bir miras intikal ederse bu 1 trilyon üzerindeki gelir vergisini ödemek zorunda de¤ilsiniz. Ama intikal eden nesne binek oto olabilir, gayrimenkul olabilir, baﬂka ﬂeyler
olabilir bunlar›n sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar vergi d›ﬂ› kalmas› diye bir ﬂey söz konusu de¤il. Peki babadan bir tane bina kald›, veraset intikal beyannamesi de verildi,
dönüp ertesi gün de sat›l›yor. Sat›ﬂ bedeli belli ama maliyet olarak neye itibar edece¤iz? Bu gayrimenkulün de 30 Eylülden sonra ele geçti¤ini veya intikal etti¤ini düﬂünelim. ﬁimdi e¤er bu ﬂekilde veraseten vergi yoluyla intikal eden 30 Eylülden önce olmuﬂsa 30 Eylülde emlak vergisi beyannamesi verilir, sat›ﬂ iﬂlemi 1999’u müteakip y›llarda yap›l›r veraset intikal vergisi de¤eri bir kenara at›larak iﬂte emlak
vergisi de¤eri bunun maliyet bedeli olarak itibar edilmesi gereken de¤erdir denebilir.
Böyle bir çözüm var.
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Yahya Ar›kan
Say›n Maç’a de¤erli aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ediyoruz. Say›n Bumin
Do¤rusöz buyurun efendim.

Bumin Do¤rusöz
Evet, bana gelen sorulardan önce genel bir ﬂey söylemek istiyorum. ﬁimdi ben
iyi kötü 19 senedir vergi ile u¤raﬂan bir akademisyenim. Say›n Maç y›llar›n› vermiﬂ
bir kiﬂi. Say›n Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s› burada. Biz daha kendi aram›zda
anlaﬂam›yoruz, yasay› anlam›yoruz, bunu sokaktaki adam nas›l uygulayacak, imkan
var m› buna? Yasay› bazen anl›yoruz bazen anlam›yoruz, aile reisi beyan› kalkt›, baz› yerler hala aile beyan›ndan bahsediyor, götürü usulü laf› baz› maddelerde unutulmuﬂ. Bir madde var ki anlamaya olanak yok. Diyor ki, zirai kazanc› elde eden kiﬂinin sat›ﬂlar›ndan elde etti¤i gelirin ald›¤› müstehzi makbuzlar›n› aﬂan k›sm› di¤er
kazançlard›r. Buyurun yani müstehzi makbuzlar›n has›lat› bir insan düﬂünün ki has›lattan yüksek gelir elde ediyor. Faturas›z sat›ﬂ aff›yla ilgili bir sürü sorular›n›z
var. Say›n Maç aç›klad›, ö¤rendik. Tabii o görüﬂlerin vergici olarak do¤ru. Boﬂuna
tart›ﬂ›yoruz biz bir anlamda burada. Bütün piyasa faturas›z mal topluyor % 50
KDV’yi az ödeyeyim diye. Piyasa bu, piyasa bizden daha iyi biliyor, vergiyi, biz kendi
kendimizi kand›rmayal›m. Çok iyi izliyorlar ve bize yollar› da onlar ö¤retiyorlar aç›kça söyleyeyim. Biz bunu onlara ö¤retiyor falan da de¤iliz. Yani dürüst olmak laz›m.
Bir kiﬂi kiﬂiye kalan miras kalan bir gayrimenkulü, araziyi, dükkan› satarsa gelir
vergisi ödeyecek. Bunun bedeli nedir diye u¤raﬂ›yoruz. B›rak›n bunlar› niye tart›ﬂ›yoruz? Servetin ﬂekil de¤iﬂtirmesi vergiye tabi olur mu bunu tart›ﬂmam›z laz›m.
Yani size miras kalacak ertesi gün bunu satacaks›n›z, bu vergiye tabi olabilir mi
önce bizim bunu ortaya koymam›z laz›m.

Mehmet Maç
Vergisi, veraset ve intikal vergisi olarak ödenmiﬂ bitmiﬂtir.

Bumin Do¤rusöz
Tabii, tabii. Veraset vergisi, gelir vergisi ama biz serveti belgelen diriyor. Öteki
taraftan han›mefendilere dü¤ünlerde tak›lan bilezikleri diyoruz ki yahu bu örf ve
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adet gelene¤i tak›lan bir hediyedir, veraset vergisine bile tabi de¤ildir. Kad›nca¤›z o
bilezi¤i satarsa vergi öde yecektir. Bu ne güzel iﬂtir. Neyse ben yine sorular›ma dönüyorum.

Mehmet Maç
Hatta satmasa bile vergi ödeyecektir. Çünkü alt›n ﬂeklinde bir getirisi bir geliri olmuﬂtur.

Bumin Do¤rusöz
Tabii yani her ﬂey vergiye tabidir ama nas›l olacakt›r, zor.

Mehmet Maç
Bir aç›klama yapabilir miyim? Affedersiniz müdahale ediyorum ama.

Bumin Do¤rusöz
Esta¤furullah. Buyurun.

Mehmet Maç
ﬁimdi efendim her ﬂeyden vergi alaca¤›z, her ﬂeyden iyidir. Laf› asl›nda özüne
inersek, mali idaresi insanlar yolda bulduklar› paray› beyan etsinler oradan biraz
vergi gelirimiz olsun, hazineye katk› olsun gibi bir yaklaﬂ›m› tabii ki düﬂünmüyor.
Buradan gelirin tan›m›n›n geniﬂletilmesindeki ana amaç, bir kimse yeni bir servet
art›ﬂ›n› yüklü bir harcamayla enselendi¤i zaman ona nereden buldun denildi¤i zaman kaçamak cevap veremesin. Bütün mesele bu. Yani gelirin tan›m›n›n geniﬂletilmesindeki amac› budur. Tabii ki Maliye Bakanl›¤› yolda bulunan paran›n beyan›n›
beklemiyor. Ama ortaya konan bir ﬂey var ki hakikaten babadan miras kalm›ﬂ mal›n
ﬂeyi daireyi satan kiﬂi hakikaten vergi ödemek gibi bir noktada bulunuyor, bu da bir
gerçek. Ana amac› bu olmasa bile.

Bumin Do¤rusöz
Teﬂekkür ederim. Say›n Maç üstad›n dedi¤i do¤ru tabii, amaç bu de¤il, ama
yolda buldu¤u paray› beyan etmeyen kiﬂi vergi suçlusu durumunda vicdanen en
az›ndan. Yani kiﬂinin beyan edip etmemesi ayr› bir ﬂey, vergi suçlusu olup olmamas›
o da ayn› bir ﬂey, idarenin etkin olup yakalama olana¤›n›n bulunup bulunmamas› ay-

>>> 1990-2006 PANELLER

1257

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1258

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

n› ﬂey, vergi konusuna girmesi ayr› bir ﬂey. Neyse ben yine sorular›ma dönüyorum.
Bir kiﬂinin yurt d›ﬂ›ndan alaca¤› var diyor Say›n ﬁeker, 30 Eylül’e kadar bu alaca¤›n› tahsil edemezse vergisi de yoksa ne yapacak? Hiçbir ﬂey yapmayacak. Bloke
edilecek kay›t d›ﬂ› çeklerin durumu, Say›n Çelik sormuﬂlar. Liste edeceksiniz listeyle
beraber bankaya vereceksiniz sonra tabii bunu aç›klaman›z laz›m. Bu arada çekleri
tabii kayda geçti¤i için size ödeyenlere nereden buldun denilecek hiç ﬂüphesiz. Çünkü borçlar bloke edilmiyor, borçlar›n kayd› verilmiyor bir yere. Bir de o aç›dan düﬂünmek laz›m.
Ticari vasf› olmayan bir ﬂahs›n elinde 100 milyar alacak senedi var, bu durumun izah› nas›l olacak, bankaya blokaj edilebilecek mi? Bu senedi bankaya bloke
ederseniz zaten izah› diye bir ﬂey söz konusu olmayacak. Vadeli çek ve senetlerin
mali milat bildirimi nas›l olacak? Prosedürü soruyorsan›z demin söyledi¤im gibi liste ile beraber bankaya verilecek, yar›n öbür gün bunlar sorun olacak asl›nda, yani
vadeli çeki bankaya verdim oradan alaca¤›mla iﬂi kurtard›m diye düﬂünmek biraz
güç geliyor bana. Öte yandan tabii bu çeklerin gerçek çek olup olmad›¤› ve nereden
bulundu¤u ﬂüphesiz sorulacak. Fikri bir çek mi, hat›r çeki mi, s›rf blokaj yapmak için
3 gün önce arkadaﬂ›n›zdan ald›¤›n›z bir çek mi, yoksa bir ticari iliﬂkiden mi kaynaklan›yor elbette bu sorulacak. E¤er bu da sorulmayacak derseniz herkes blokaj
yapar. Bunlar› önlemek için zaten sorulmak zorunda. Senetler genel tebli¤de bloke
edilmesine gerek yoktur diyor ama benim ilk k›s›m da aç›klad›¤›m sorun dolay›s›yla
yani ispat zorunlulu¤u dolay›s›yla bloke edilmesinde yarar var. Yine Say›n Halit Coﬂar’›n ikinci sorusu, arkadaﬂ›mdan 100 bin dolar borç ald›m, borcumu 31.12.98’de
verece¤im aram›zda bir çek, senet belgesi yok benim ve arkadaﬂ›m›n yapmas› gerekeni ayd›nlat›n›z. Yani yapacak bir ﬂey yok, diyecek bir ﬂey yok.
Say›n Baymak, al›nan ba¤›ﬂlardan vergiye tabi olacak m› vak›f ve derneklerin
diyor. Evet derneklerin bütün gelirleri, ba¤›ﬂ gelirleri de stopaja tabi tutuldu. Son
derece cüzi bir stopaj var. Yap›lacak bloke edilmiﬂ olarak yap›ld›¤›nda 1 y›l sonra
kur art›ﬂ›ndan dolay› vergiye tabi olacak m›? Kiﬂilerde biliyorsunuz de¤erleme yok.
Kiﬂide kur fark› geliri bu dövizi bozdurdu¤unda oluﬂur. Bu dövizi bozdurdu¤u y›l geliri olarak beyan edilmesi gerekir. Bir de ﬂu var, say›n baﬂkan de¤indiler konuya bloke
etti¤imiz k›ymetlerin izini de takip etmemiz laz›m. Yani ﬂimdi siz 500 milyar› bankaya yat›rd›n›z, peki 500 mil yar›n faizi ne olacak? Bu faizi de önümüzdeki beyannamesi de gözükmesi laz›m yani fiktif blokaj yapanlar›n da bunu nazara almas› la-

1258

1990-2006 PANELLER <<<

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1259

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

z›m. ﬁimdi siz 1 trilyonu bankaya koyacaks›n›z, 500 milyar› bankaya koyacaks›n›z
99 Mart’ta hiçbir geliri yok. Peki bu para ne oldu? ﬁunu diyebilirsiniz, yedim diyebilirsiniz veyahut da alt›na dönüﬂtürdüm götürdüm X bankas›ndaki ﬂubesinde kiral›k
kasama koydum. Alt›n› satt›¤›m zaman oluﬂan de¤er art›ﬂ› vergiye tabi olacakt›r.
Kabul, ama o zaman da alt›n› bozdurmad›m diyebilirsiniz. Ama bu durumda bunu
nas›l ispat edebilirseniz, etmek zorundas›n›z. Vadesi geçmiﬂ, borçlusu kay›p olan ve
herhangi bir kanuni takip yap›lmayan senetler bloke ettirilecek mi? ﬁimdi burada
durumu ikiye ay›rmak laz›m. Bir, ﬂirkette zaten blokaj söz konusu de¤il, kiﬂi ise kiﬂi
de bunu bloke ettirebilir. ‹lerde adam› bulur paray› al›r umudunu taﬂ›yor ise. Emlak
vergisinde bildirilen vergi matrah›ndan her y›l yeniden de¤erleme oran› artt›r›lacak
m›? Evet emlak vergisi beyannamesinde vermiﬂ oldu¤unuz matrahlar her y›l yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›lacak ve dolay›s›yla bu art›r›lm›ﬂ tutar üzerinden emlak
vergisini hesap edip ödemeniz gerekiyor. Bu arada her y›l belediyelerinde düzeltme
hesab› yapmas› laz›m tahakkuk fiﬂleri için düzeltme fiﬂi düzenlemesi laz›m. Zaten
genelgede de öyle söyleniyor. Düzeltme yapacakt›r belediyelere diyor. Tabii bu düzeltme yapt›klar› zaman düzeltme fiﬂinde mutlaka ve mutlaka mükellefe tebli¤ etmeleri Vergi Usul Kanunu gere¤ince zorunlu.
Say›n Yeter soruyor. 35 y›ldan beri elimdeki parayla diyor, ticari plaka al›yorum sat›yorum. Kayd›m yok gibi. Tabii meslek s›rr› olarak isim vermeyece¤im ama
ﬂöyle diyeyim. Tabii buradan kazand›¤›n›z paray› bloke edebilir miyim? Bloke edersiniz, bu paran›z›n kayna¤› sorulmaz. Ama ticari faaliyetten geldi¤i anlaﬂ›l›rsa bu
bloke edildi¤i tutar ticari kazanç olarak takibat konusu yap›l›r. Çünkü Vergi Usul
Kanunu sadece 30’a 7’ye göre takibat yap›lmaz deniliyor. Vergi Usul Kanunu’nun
takibat yap›lmas›na neden o kadar çok maddesi var ki, dolay›s›yla 30’a 7’si kurtarmayacakt›r. Tabii bu arada yapt›¤›n›z iﬂ, kanunlar aras›nda suç da teﬂkil edebilir.
Say›n Murat Da¤l›’n›n sorusu, önceki dönemlerden devren gelen cari hesapta
ortaklar›n durumu ne olacakt›r? Bu alacak 30 Eylül milad›n› izah olarak kabul edilecek mi? ﬁirketlerimizin defterlerinde cari hesap alaca¤› olarak 29 Temmuz günü
gözüküyorsa alaca¤›n›z bu art›k muteber kayd› olarak yarat›lmam›ﬂ gerçek bir cari
hesap alaca¤› olmas› gerekir. D›ﬂ ülkelerde çal›ﬂan yak›nlar›na tan›nan borç hakk›nda, yap›lan harcamalar hakk›nda bir araﬂt›rma yap›lacak m›? Yap›labilir ama burada d›ﬂ ülkedeki yak›nlar›mdan borç ald›m diyebilirsiniz. Borç harcanmas› da bir kay-
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nak aç›klamas›d›r herhangi bir s›k›nt› yoktur. Tabii burada ﬂu soru akla geliyor, sizin her türlü harcama ve tasarruflar›n›z›n kayna¤› gelir mi teﬂkil ediyor?
Sermaye yat›r›m›yla ilgili bir soru var, Say›n Y›ld›z’›n sorusu. Yaln›z burada bir
soru sormuﬂlar. Ancak 70 say›l› kurumlar katma de¤er vergisi genel tebli¤inde yeterli aç›klama var, ona ra¤men ek bilgi istiyorsan›z de¤ineyim ama orada var oldu¤u için de¤erli vakitlerinizi konuyla iﬂgal etmek istemiyorum. 29 Temmuz 30 Eylül
tarihleri aras›nda yap›lan sermaye art›r›m› yolu iﬂletmeye yat›r›lan eklenen sermaye art›r›m› durumunda nakit olarak konulan paran›n kayna¤› sorulup sorulmayaca¤› gibi ya da devlet güvencesiyle ispat zorunlulu¤u nedir diye bir soru var. ﬁimdi
sermaye art›r›m› yapt›n›z, 29 Temmuz dan önce veya sermaye olarak ﬂirkete nakit
koydunuz, bence bunun kayna¤› sorulabilir. Neden derseniz, yasa 2 ﬂey söylüyor, bir
29 Temmuz'da herhangi bir kay›tta gözüküyor mu, muteber sicillerde gözüküyor
mu? ‹ki, buralarda yoksa 30 Eylül’de bankada bloke mi? Bunun d›ﬂ›nda herhangi bir
ﬂeyi yasa kabul etmiyor. Genel tebli¤ ibareleri o ayr› ama inceleme eleman› vergi inceleme eleman› yasaya ba¤l›. Dolay›s›yla siz diyelim ki 29 Temmuz günü hiçbir yerde gözükmeyen paran›z› 10 Eylül günü ﬂirkete sermaye art›r›m›nda verdiniz. Bence
bunun kayna¤› sorulabilir. Sorulmas› için de hiçbir yasal engel yoktur. Genel tebli¤e
göre cevap vermek mümkün de¤ildir.
ﬁirketimizin kasas›nda bulunan faturas›z mallar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen çeklerimiz bulunmaktad›r. Bu çekleri ﬂirket ad›na m› yoksa ﬂah›slar ad›na m› bankaya
bloke edelim? ﬁirket ad›na blokaj yapamazs›n›z. Bir ticari iﬂletmenin blokaj yapmas› mümkün de¤il, çünkü kurumlar vergisi ve ticari kazanç aç›s›ndan firmaya nereden buldun diye bir soru yöneltilmesi de mümkün de¤il. Zira ticari kazanc›n ve kurumlar›n bütün gelirleri zaten vergiye tabidir, e¤er aç›klanamayan gelir varsa o da
zaten matrah fark›d›r. Dolay›s›yla firma ad›na blokaj mümkün de¤il. Taksitli mobilya sat›ﬂlar›ndan dolay› al›nan senetler, demin benzer soruda cevab› verdim ayn›
ﬂeyi söylüyorum sermaye art›r›m› konusu yine ayn› ﬂey sorulmuﬂ. Say›n Arabac›o¤lu yasan›n ç›kt›¤› tarihten önce bankas›nda paras› olan bir kiﬂi bu paray› 30 Eylüld'e bloke ettirmek zorunda m›? E¤er siz yasan›n ç›kt›¤› tarihten önce k›y› bankas›nda olan paran›z için 29 Temmuz'da o paran›n orada bulundu¤unu kan›tlayabiliyorsan›z örne¤in bankadan alaca¤›n›z bir yaz›yla belki 30 Eylülde tekrar belki bloke
edilmesine gerek yoktur. 30 Eylül'de blokaj, 29 Temmuz’da hiçbir yerde kayd› olmayan kay›tlarla ilgilidir. 29’da aç›klanm›ﬂ bir kayna¤›n tekrar 30’unda bir kayd›n blo-
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ke edilmesi mümkün de¤ildir. Ancak yurtd›ﬂ›nda bulunan paran›z genel tebli¤ öyle
diyor zaten, 30 Temmuz’da 20'sinde herhangi bir kay›tta gözükmüyorsa bunu 30
Eylül'de Türkiye’ye getirip bloke etmek zorundas›n›z. 30 Eylül tarihi itibar›yla paran›n yurt d›ﬂ›nda bir her hangi bir yurt veya yurtd›ﬂ› bir bloke edilmesi mümkün de¤il. Bir ev almak için önceden var olan evimi yani alaca¤›m evin yar› de¤eri için takas ettim geri kalan yar›s›n› ödemekteyim. Borcum bitmedikçe tapu ücret bedeli
ileride sonunda ispat için 30 Eylül'den önce yapmam gereken ﬂey nedir? Sadece bu
iliﬂkiyi kan›tlayan bu de¤erleri gösteren, örne¤in bir noter tasdikli yapt›¤›n›z taktirde bu kay›tlar›n bu paran›n 30 Eylül'den önce var oldu¤unun de¤eri oluﬂmuﬂ olacakt›r. Ancak tabii bu senedi aran›zda imzalamak ilerde tabii muazzam iddialara
yol açabilir. Bu nedenle tarihin gerçekli¤i ve tespit etmek aç›s›ndan noter tasdikinden geçirmekte yarar var.
Say›n Kutluo¤lu’nun sorusu ﬂöyle: 93 y›l›nda inﬂaat›na baﬂlanan bir yap› kooperatifinin üyesiyim. ﬁimdiye kadar ödenen miktar 3 milyar lira. Bu hissemi 98
Ekim ay›nda veya 99 Mart ay›nda 50 milyara sataca¤›m. Gelir vergisi yönünden
kazanç beyan edecek miyim? Bu sat›ﬂtan elde edilen paray› 99 tarihinden sonra
yapaca¤›m harcamalar için ispat arac› olarak kullanabilir miyim? ﬁimdi sizin burada sat›ﬂ›n›z kooperatif inﬂaata baﬂlam›ﬂ ama sat›ﬂ›n›z daha gayrimenkul veya
daire sat›ﬂ› de¤il. Sizin burada satt›¤›n›z kooperatif hissesidir. Kooperatif hissesi
oldu¤u için ortakl›k hisselerinin sat›ﬂ› ﬂu anda da Gelir Vergisi Kanunu 80. maddesi 5 puan bendine verdi¤ine göre vergiye tabidir. Yeni düzenlemede 01.01.99’dan
sonra vergiye tabidir. Sizin için maliyet bedeli bu kooperatif hissesinin al›ﬂ bedeliniz
art›k kooperatife ödedi¤iniz aidatlar›n toplam tutar›d›r. Sat›ﬂ bedelinizden mukayesesini yaparak gelir vergisine tabi tutacaks›n›z. Bu sat›ﬂtan elde etti¤iniz paray›
tabii ki izah bedeli olarak kullanabilirsiniz, 99’da harcamalar›n›z›n kayna¤› olarak
gösterebilirsiniz. Ancak bu sat›ﬂ› gerçek de¤erlerini kan›tlayan bir sözleﬂmeye ba¤laman›z kayd›yla. 29 Temmuz'dan önce elinde döviz baz›nda 10 milyar Lira paras›
var ve bunu herhangi bir mevduat kuruluﬂuna yat›rmad›k. Bu nakdi kanundan sonra
tasarrufa yönelterek gayrimenkule A¤ustos ay› içinde yat›rd›k. ‹lgili nakdi 30 Eylül'de bloke etseydik 98’den sonraki harcamalar›m›za kaynak oluﬂturabilecek miydi? ﬁimdi kanun diyor ki, resmi kay›tta 29 Temmuzda gözükmüyorsa demin dedi¤im gibi 30’undan sonra ancak bankada bloke edebilirsiniz. Ancak Maliye Bakanl›¤›
kanuna uygun amaca uygun bir yorum yapt› genel tebli¤de, dedi ki, e¤er siz resmi
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kay›tlara resmi sicillere geçecek ﬂekilde 30 Eylül’den önce yapt›rd›ysan›z paran›z›
ya da örne¤in bir gayrimenkullerin tapuyu ald›ysan›z 30 Eylül'de hala burada gözüküyorsa ben bunu kan›tlanm›ﬂ kaynak olarak kabul edece¤im dedi. Yasada olmayan
ama yasan›n amac› ve ruhuna uygun bir düzenleme. Dolay›s›yla sizin bu gayri menkul al›m›n›z dolay›s›yla oraya yat›rd›¤›n›z parada aç›klanm›ﬂ kaynak olarak görülebilir. E¤er tabii kaynak haline gelip satt›¤›n›zda elde etti¤iniz sat›ﬂ kazanc› kaynak
olarak aç›klamada kullan›lacak.
‹lginç bir soru var. Say›n Altun’un sorusu: Cari hesaplar nedeniyle resmi kay›tlara alamad›¤›m çekler var ve bunlar› al›c›lardan al›rken kayd› belli olmad›¤› için
kay›tlar›n› intikal ettirememiﬂ müﬂterilerin talebine göre nakit makbuz kesmiﬂtir.
Dolay›s›yla çekler elinde patlad›. Yeni düzenlemeye göre ne yapmal›d›r? Minareyi
çalmadan k›l›f› haz›rlayacakt›n›z, neyse art›k minare gitmiﬂ yapacak bir ﬂey yok. Bu
çekleri bloke edeceksiniz, ama yar›n öbür gün sorgu sualle de karﬂ›laﬂabilirsiniz, bu
çekleri nereden buldunuz gibilerden. Oradan da ticari iﬂletmeye gidebiliriz. Pekala
bu mümkün. Evet k›saca ve kabaca bendeki sorular bu ﬂekilde sabr›n›z için teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Bumin Do¤rusöz’e aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ediyoruz. Maç küçük bir
aç›klamada bulunacak zannediyorum, buyurun Say›n Maç.

Mehmet Maç
Efendim soru gelmemiﬂ olmaktan beraber bir konuyu ele al›p aç›klamak istiyorum. ﬁimdi biliyorsunuz özellikle hayat standard›ndan kaçmak için veya iyi bir görünüm vermek için bir çok firma A.ﬁ olarak veya limited ﬂirket olarak dolay›s›yla o
ﬂirket mal varl›klar› da ortaklar›n hissedarl›klar›yla o kiﬂilerin ortaklar›n ﬂahsi mal
varl›¤› ﬂeklinde görünüyor. E¤er bir kimse bir A.ﬁ’nin orta¤› ise veya bir limited ﬂirketin orta¤› ise ve ﬂu ç›kan tebli¤i ki okumayacak bu ortakl›¤›n ileride ispat edemez
duruma düﬂer ise bu hisseleri satarak gelip servet unsurlara dönüﬂtürmede baﬂ›
büyük ﬂekilde belaya girer. Onun için gelin hisselerin 30 Eylül itibariyle kime ait oldu¤unun tespiti konusunda tebli¤in getirdi¤i prensipleri bir daha gözden geçirelim.
Önce limited ﬂirket hissesini ele alal›m. Limited ﬂirket hisseleri ticaret hisseleri ticaret siciline tescil olmaks›z›n de¤iﬂtiremeyecek olan hissellerdir. Hocam yan›l›yor
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muyum? Tamam. Gelelim A.ﬁ’ye. A.ﬁ’nin hisseleri iki türlü olabilir. Nama yaz›l› veya
hami yaz›l›. Bas›lm›ﬂ olsun olmas›n nama yaz›l› hisseler pay defterleriyle ispat edilebilir. Ama pay defterinin kaydedilmesi unutulmuﬂ olabilir. Birinci özellik, o halde
nama yaz›l› hisseler para defterinde hiç görünmüyorsa yani pay defterine kay›t ihmal edilmiﬂse veya pay defterinde kay›tlar olmakla beraber düﬂülmemiﬂ yeni kay›tlar varsa ve pay defteri mevcut pay defteri mevcut pay da¤›l›m›n›n do¤ru ﬂekilde
aksettirmiyorsa bir kere pay defterindeki kay›tlar yap›lmal›. ‹ki, onda da yetmez,
çünkü pay defteri denilen defter kaybolabilir, ele geçmeyebilir o ﬂirketten ayr›l›nabilir. Peki bu kimse pay defteri kay›tlar› d›ﬂ›nda hissedarl›¤› baﬂka tevsik edecek bir
ﬂey elde yoksa ne yaps›n? Nama yaz›l› hisseler için pay defteri ve o defterin hatta
noter tasdikli bir örne¤i pay sahibi taraf›ndan h›fz edilmesi önemli bir olayd›r. Hamiline yaz›l› hisseler için ne söylenebilir, ﬂirketin statüsünde diyelim ki bu ﬂirketin
tüm hisseleri hamiline yaz›l›d›r diye bir kay›t var ama hisse senetleri bas›lmam›ﬂ,
düzenlenmemiﬂ o zaman bu hisselerin sirkülasyonu daha do¤rusu sahiplik aç›s›ndan ispat edici ilk planda ticaret sicili kay›t lar›d›r. Ticaret sicili kay›tlar›nda neyi
görürsünüz? Kurucu hisse darl›¤› veya sermaye art›r›m› yap›lm›ﬂ da bu sermaye
art›ﬂ›na kat›lan hissedarlar görürsünüz. Tabii ki bu hisseler ayr›ca el de¤iﬂtirdiyse
senetsiz olarak, elden belgesiz olarak onu ispat edebilme yok. Satan adam›n üstünde görünüyor.
Hisse senedi bas›lmam›ﬂ ne yapaca¤›z o zaman? Hisse senedi bas›lmam›ﬂsa
hisse senedi olmadan hamiline yaz›l›ysa belgelenmesi ve kay›t tarz›n›n aynen nama
yaz›l› gibidir. Yani tüm hisseleri hamiline yaz›l› olan ﬂirketin dahi bir pay defteri vard›r veya olmal›d›r. Yoksa hemen bir pay defteri al›nmak ve hemen ticaret siciline biz
pay defteri ald›k kullanmaya baﬂl›yoruz diye bir bildirim yap›lmas› gerekiyor. Çünkü
pay defteri tasdikname de¤ildir, ama kullan›mdan önce ticaret siciline bildirime tabidir. O halde böyle bir ﬂirket pay defterini al›r, ald›¤› pay defterinin kullan›laca¤›n›
ticaret siciline bildirir pay defterine bunlar› yazar. Kimler paylaﬂ›r ise pay sahiplerine de bu defterin çekilmiﬂ fotokopi örneklerini noter tasdikli teslim eder ve ancak
bu hissedarlar hisselerini böyle ispat edebilirler. Baﬂka görüﬂü olan varsa söylesin
yani hisseler konusuna girdik.
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Yahya Ar›kan
Say›n Maç’a teﬂekkür ediyoruz. Ben Say›n Özen’e söz vermeden önce Say›n
Do¤rusöz de küçük bir katk› sunacak. Buyurun efendim.

Bumin Do¤rusöz
ﬁimdi Say›n Maç üstat son derece do¤ru bir konuya de¤indi. Konuyu aç›kl›¤a
kavuﬂturmak laz›m. ﬁimdi burada hisse senedi durumu çok ilginç, olay› ticaret yönünden irdelemek laz›m. Bakanl›k tebli¤de bunu pek fazla yapmam›ﬂ. ﬁimdi hamiline
yaz›l› hisse senetleri bas›l› de¤il ise bu nama yaz›l› hükmündedir. Henüz hisse senedi veya bas t›rmad›ysan›z nama yaz›l› hükmündedir, mutlaka pay defterine kay›tl›
olmas› laz›m ve say›n üstad›m›n dedi¤i gibi pay defterinde gözükmesi laz›m. Hamiline yaz›l› hisse senedi bast›rd›ysan›z, bankaya götüreceksiniz, sizin ad›n›za oldu¤unu borsada ald›¤›n›z› veya aile ﬂirketi oldu¤unu hiç farketmez oraya kaydedece¤iz.
Tabii pay defteri esas, pay defteri yoksa ticaret sicil gazetesine bakaca¤›z. Nama
yaz›l› hisse senetlerine geldi¤imizde, nama yaz›l› hisse senetleri biliyorsunuz yine
ﬂirketin pay defterinde yaz›l›d›r. Ancak nama yaz›l› hisse senetlerinin el de¤iﬂtirmesi halinde pay defterine bunun iﬂlenmesi zorunlu de¤ildir. Çünkü nama yaz›l› hisse senedinin devri sözleﬂmesiyle el de¤iﬂtirmesinden sonra pay defterinin iﬂleyebilmesi yönetim kurulunun karar›na ba¤l›d›r, sizin müracaat›n›za ba¤l›d›r. Hisse senedinin mülkiyeti geçer, özellikle borsada bunu çok görüyoruz halka aç›k anonim ﬂirket
hisse senetlerinde kiﬂi gidiyor borsadan sat›n al›yor nama yaz›l› hisse senedi sat›n
al›yor. Ancak nama yaz›l› hisse senedi sat›n ald›¤› ﬂirkete bildirilmedi¤i için bu sat›n alma olay› ﬂirket nezdinde muteber de¤ildir, ﬂirketin pay defterinde gözükmez.
Bu nedenle nama yaz›l› hisse senetlerinin hissesi de bankaya verilecek bankaya tevdi gerekmektedir veya arac› kuruma tevdi gerekmektedir. Çünkü kanun diyor
ki e¤er nama yaz›l› hisse senedi devrettiyseniz, ﬂirkete bildirmedi¤iniz sürece bunu
ﬂirkete karﬂ› ileri süremezsiniz. ﬁirket sadece pay defterinde yaz›l› olan eski maliki
tan›r. Sat›n ald›n›z ne oldu? Size sadece mali haklar geçmiﬂtir, yönetimsel haklar
geçmemiﬂtir. Örne¤in ben nama yaz›l› hisse senedi sat›n al›r›m borsadan ama pay
defterinde gözükmüyorsa hala genel kurulda eski ortak gider bana hisse senedi
satm›ﬂ oldu¤u halde o genel kurulda oy hakk›n› kullan›r. Pay defterinde onun ad›
vard›r ama o kar pay›n› alamaz kar pay›n› ben sat›n alabilirim. Bu nedenle nama
yaz›l› hisse senetleri konusunda çok dikkat etmek laz›m bir. ‹ki, hisse senedi veya il
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muhaberelerin mutlaka bugün bast›r›lmas› laz›m bütün herkes için bütün ﬂirketler
için, anonim ﬂirketleri için. Neden derseniz, 31.12.1998’den önce sahip oldu¤unuz
menkul k›ymetlerin maliyet bedeli olarak 31.12.1998 tarihindeki de¤eri esas al›nacakt›r. Yani 3 sene 5 sene sonra satarsan›z bu hisse senedini veya 3 ay sonra 5
ay sonra satarsan›z bu menkul k›ymeti, vergi d›ﬂ› kalabilecektir. Bu avantajdan da
yararlanacaks›n›z, art› vergiye tabi olsa bile maliyet bedeli olarak 31.12’deki de¤eri
esas al›nacakt›r. Neyin? Menkul k›ymetin. Menkul k›ymet yoksa yani pay›n›z ç›plak
pay durumun daysa bir baﬂka deyiﬂle hisse senedi veya ilmuaber ihraç edilmemiﬂse devredilen ç›plak paysa 1 y›ld›r sahip olsan›z bile vergiye tabidir. Bu nedenle bu
iﬂin 31.12’ye kadar yap›lmas› zorunlu. Yoksa ben 1 y›ldan fazla sahip oldu¤um ﬂirketin hissesini devrettim vergi vard›r, vergi yok de¤ildir. Vergi sadece menkul k›ymetin
varl›¤› halinde olmayacakt›r. Bu nedenle paylar›n menkul k›ymetleﬂtirilmesi de zorunludur. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Do¤rusöz’e teﬂekkür ediyoruz. Buyurun say›n Mehmet Ali Özer.

Mehmet Ali Özen
Teﬂekkür ederim. Ben sorular› yan›tlamaya baﬂlamadan önce di¤er konuﬂmac›lar›n Say›n Do¤rusöz hocam›z›n konuﬂmalar› s›ras›nda getirdi¤i baz› eleﬂtirilere
cevap vermek istiyorum. Say›n Do¤rusöz serbest meslek kazançlar›ndan amortisman ay›rman›n hiçbir avantaj› yok dedi. Konuyu bakanla buraya gelmeden önce konuﬂtuk, bu konuda ifade ettim gelir vergisinin konuﬂulabildi¤ini kabul ediyor Say›n
Bakan. Biz de öyle düﬂünüyoruz, ama yorumlamayla çünkü menkul k›ymet iratlar›nda kur farklar›ndan do¤anlar› gelir saymayaca¤›z de dik. Sadece artan döviz k›sm›n› vergiye tabi tutaca¤›z dedik. Burada da benzer bir yorum yap›p kur fark›n›n vergiye tabi olaca¤›na iliﬂkin en yak›n genel tebli¤de bir aç›klama yapaca¤›m›z› ﬂimdi
siz meslektaﬂlar›m›z›n nas›l cevap versem mutlaka baﬂka bir ç›k›ﬂ durumu görüyorsunuz. Biliyorsunuz vergi kanunu 413. madde var. Mükelleflerin vergi kanunlar›n›n
uygulanmas›yla ilgili olarak Maliye Bakanl›¤›’ndan cevap verme yükümlülü¤ü getiren
bir madde. Biz bize gelen serbest muhasebeci mali müﬂavir sorusu olsun, yeminli
mali müﬂavir sorusu olsun do¤rudan kendi mükellefiyetiyle ilgili de¤ilse ﬂunu diyoruz. Bu sizin mükellefiyetiniz ile ilgili de¤il bu konuyu bildi¤inizi var say›yoruz diyoruz. Ama herhalde bundan sonra bu cevab› vermekte ihtiyatl› davranmam›z gereke>>> 1990-2006 PANELLER
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cek. 30 Eylül’den sonra bitirilen k›ymetlerin ak›beti konusunda tebli¤de bir aç›kl›k
yok, do¤ru. Yani 30 Eylül günü 100 milyar lira bloke ettirdiniz, daha sonra onu ne
ﬂekilde bir seyir izledi¤i ve o seyir içinde bir gelir getirip getirmedi¤i ﬂeklinde ne yap›laca¤› konusunda tebli¤de bir aç›klama yok. Bunu ‹zmir’de bir tacir, tavuklar› sormayacaks›n›z onu anlad›k ama yumurtalar› sormayacak m›s›n›z soracak m›s›n›z
diye sormuﬂtu, tipik bir örneklemeydi. Yumurtalar sorulacak diye cevap verdik. Dolay›s›yla e¤er 30 Eylül günü 100 milyar bloke ettirilmiﬂse daha sonra bunun bir yumurtas› var m› yok mu diye inceleme eleman›n›n sorma hakk› her zaman için var,
muhtemelen de soracakt›r.
Vergi Usul Kanunu konusuna göre takibat yap›lamayaca¤› ﬂeklinde ibare, geçici 47. maddedeki ibarenin di¤er tadilat giderlerini kapsamad›¤› dolay›s›yla bir
harcama veya yakaland›¤› zaman 30’a 7’ye göre takibat yap›lmamakla birlikte
30’a 6, 4 gibi bentlere dayanarak ya da ikmalen takibata dayanarak takibat yap›laca¤› ﬂeklinde endi ﬂeleri var ya da görüﬂleri var. ﬁimdi 30’a 7’ye göre takibat yap›lma mas›na iliﬂkin hüküm ﬂu konuyu düzenliyor. 01.01.99 tarihinden sonra yap›lm›ﬂ bir harcama veya servette bir art›ﬂ söz konusu. Servet edinen kiﬂi harcaman›n
da servetinde kayna¤›n› izah edemiyor nereden geldi¤ini. ‹nceleme eleman› da o
matrah fark›n›n nereden kaynakland›¤›n› bilemiyor. Yani arabas›n› sat›p arabas›ndan elde etti¤i bir kar› oldu¤unu ya da alt›nlar›n› elden ç›kard›¤›n› bulam›yor. Ama
ortada net bir harcama var.
Sermaye art›rd›n›z, ﬂirketinizde sermayeniz artm›ﬂ gözüküyor ama bir tarafta da harcamay› yap›yorsunuz diyorsunuz ki ben, ben sermayemi art›rm›ﬂt›m. Bu
yeterli de¤il, o sermayeyi elde ediﬂ o servetin kayna¤›n› da göstermeniz gerekiyor.
Yani sermaye bir tarafta duruyor ya da cari hesap kalacak di¤er taraftan sürekli
harcama art›yor bu izah nedeni olarak kabul edilmez tabii. Çeklerin sorgulan›p sorgulanma yaca¤› konusunda zannediyorum en çok kafalar› meﬂgul eden soru. Genel
tebli¤ bu kadar gecikmesinin de temel sebebi bu çekler. Çeklere kesin çözüm bulmak
için bu kadar uzun süre beklenildi. Çünkü ﬂu ifade ediliyor, hakl› da tabi ifade edilenler. Türkiye’de ticari faaliyetler d›ﬂ›nda serbest meslek faaliyetleri d›ﬂ›nda çeklerin
kullan›lmas› çok nadir, yani ücretli bir kiﬂinin ya da hiçbir mükellefiyeti olmayan bir
kiﬂinin banka çeki kullanmas› ihtimali çok zay›f. Bu durumda çeklerin bankada bloke
ettirilmesi ﬂu sonucu ç›karacak, bu ﬂekilde bloke edilen paralar›n ticari iﬂletmeye
dahil olmakla birlikte daha sonra sorgulanmayaca¤› anlam› ç›kacak. ‹ﬂte böyle bir
anlamdan nas›l kaç›n›r›z diye uzun bir süre bekledik ve ﬂu sonuca ulaﬂt›k dedik ki,
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biz düzenledi¤imiz genel tebli¤de prensip olarak bu çeklerin ticari faaliyetlerle ilgisi
oldu¤unu kabul etmiyoruz. Yani biz araﬂt›rmayaca¤›z, sormayaca¤›z ama o çekleri
bankalara teslim edenlerinde ticari iﬂletmeleriyle ilgili olarak bir çek yada alaca¤›n›n bankalara teslim etmeyece¤ini var say›yoruz.
Bu varsay›mla hareketle de bankalara bildirilen çeklerden dolay› bir sorgulama yap›lmas› düﬂünülmüyor. Ama bu ﬂunu kapsam›yor, tabii ticari iﬂletmeye gidildi, ticari iﬂletme de daha öncede bahsettim bir matrah fark› bulunmuyor herhangi
bir ﬂekilde. O çeklerinden o matrah fark›n›n izah edilmesi anlam›na gelmiyor veya
siz serbest meslek erbab› olarak bu müﬂterilerinizden, mükelleflerinizden kay›t d›ﬂ›
yada çek ald›n›z onu gidip bloke ettirdiniz sonra mükelleflerinizle aran›z bozuldu.
Adam dedi ki, ben muhasebecime 10 milyar ödeme yapm›ﬂt›m, ama o beyan etmedi
muhtemelen gidin bunu araﬂt›r›n dedi. O taktirde sizin 10 Eylül günü bloke ettirdi¤iniz bankaya teslim etti¤iniz çekin izah nedeni olarak kullan›lmas› mümkün de¤il.
Çünkü e¤er ilgili kiﬂi verdi¤i çeki de söylüyorsa ﬂu tarihte verdim, o çekin de tahsil
edildi¤ini de yakalamak mümkünse bu taktirde serbest meslek erbab› için bir kurtuluﬂ imkan› ben ﬂahsen göremiyorum. Veraset ve intikal yolluyla intisap edilen
mal, elden ç›kar›lmas› aç›k b›rak›lm›ﬂ, kanun koyucu bu konuda tecelli ettirmiﬂ, kanun koyucu her zaman mükemmel bir kanun yapam›yor. Say›n TÜRMOB Baﬂkan›m›z
zaten her ﬂeyin mükemmeli yok dedi, biz de kat›l›yoruz. Basit usuldekilerle ilgili olarak bir f›rt›na bekliyor, say›n Bumin Do¤rusöz hocam›z. Hiç kimse yol göstermiyor,
basit usulden geçecek olanlar da iﬂin fark›nda de¤il. 31 Aral›k 98’de bir f›rt›na bekliyor, ﬂu anda f›rt›na öncesi bir sessizlik oldu¤unu ifade etmeye çal›ﬂt›. Ben ﬂu an
yap›lan çal›ﬂmalardan özetle bahsetmek istiyorum.
ﬁu an itibariyle götürü usulde faaliyet gösterenlerin mesleki kuruluﬂu olan
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile bakanl›¤›m›z aras›nda sürdürülen
bir çal›ﬂma var, bu çal›ﬂmalar yap›lmas› amac›yla bizden de bir ekip kuruldu. Sistemin nas›l iﬂleyece¤i, belgelerin kimlerden al›naca¤›, yurt d›ﬂ› uygulamalar› konusunda çal›ﬂmalar baﬂlad›, devam ediyor ﬂu an itibariyle. Maliye Bakanl›¤› olay›n fark›nda. Taksiciler, dolmuﬂçular için fiﬂ istenecek deniyor, ﬂu andaki kanun onu gösteriyor. Taksiciler için belki Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242. maddesindeki yetkinin kullan›lmas› gündeme gelecek yani onlara. Taksimetrenin fiﬂ verebilecek ﬂekilde
yap›lan makineler taksi metre üretilmesi söz konusu. Daha do¤rusu o ﬂekilde oldu¤unu bili yoruz. Onu üretebilecek firmalar›n bize olan projeleri var. E¤er o fikir benimsenirse 1 ay içinde teslim edebilece¤ini söylüyor o firma. Da¤›t›m› vs. ya da ko-
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nusunda Maliye Bakanl›¤› o yetkisini kullanabilmesi söz konusu. Bu konuda iﬂte gerekli formlar› falan araﬂt›r›l›yor. Cihazlar fonunda bir miktar para var. Dolay›s›yla
hem hesaba kaç›yoruz, hem de TESK’le iliﬂkileri sizlerle oldu¤u gibi iyi bir ﬂekilde
sürdürmeye çal›ﬂ›yoruz. Sorulara geçmek istiyorum, sorular›n büyük bir k›sm›n› asl›nda Say›n Maç üstad›m ve Do¤rusöz hocam aç›klad›lar, ama ben takip edebildiklerimi aç›klamaktan takip edemediklerimi de burada bir kez daha tekrarlam›ﬂ olmakla birlikte aç›klayarak gitmeye çal›ﬂaca¤›m.
Say›n Yaﬂar Alagöz 4369 say›l› kanuna iliﬂkin genel tebli¤ 26. paragraf›nda
belirtilen iﬂletmelerin günlük ihtiyaçlar›ndan fazla nakit bulunmas› inceleme hedefi
oldu¤una göre iﬂletmelerin büyük ihtiyac› ölçüsü ne olacakt›r, bunlar›n inisiyatifi inceleme eleman›na b›rak›lm›ﬂ olmuyor mu? ﬁimdi iﬂletmelerin günlük nakit ihtiyaçlar›na iliﬂkin kesin bir ﬂey yok, ölçü yok. Bu ölçü iﬂletmelerin durumlar› faaliyet gösterdi¤i sektörler bankalarla olan çal›ﬂmalar› de¤iﬂtirebilir. Ban kalarla çal›ﬂma
olabilir nakit daha çok çal›ﬂan firmalar olabilir bütün bunlar incelemeler de göz
önüne al›nmas› gereken kriterlerdir. ﬁu an itibariyle biliyorsunuz, kasa defterlerinin
tutulmas› zorunludur 31 Aral›k 98 tarihine kadar. Kasa defterlerinde bir grafik çiziyorsunuz 1 Ocak 98’den 30 Eylül 98’e kadar. 30 Eylül’den önce 29 Eylül’de 10
kat artm›ﬂ, 5 kat artm›ﬂ, 20 kat artm›ﬂ kasada gözüken nakit para yada kasadan çekilen nakit para, bu bir inceleme nedeni olacak. Bu izah nedeni tamamen
reddedildi anlam›na gelmiyor, inceleme nedeni olacak bir muvazaa oldu¤u tespit
edilebilirse o taktirde ona dayanarak yap›lan blokajlara bankalara yat›r›lan paralar›n reddedilmesi söz konusu olabilecek.
ﬁimdi örtülü sermaye, örtülü sermaye üzerinden kazanç konusu az önceki sorulan konuyu da kaps›yor asl›nda. Burada net bir kriteri yok. ﬁirkete ne kadar borç
verilebilir? Ne kadar fazla verilirse bunun için bir örtülü sermaye üzerinden faiz tahakkuk ettirilebilir. Bu gibi incelemelerde inceleme eleman›n›n tatmin olmas›na ba¤l›
olarak verilebilecek bir cevap. Ortaklar ﬂirketin nakit para koyduklar› nakit alacakl›
olduklar› takdirde durum ne olur? Yine örtülü sermaye ve örtülü sermaye üzerinden, faizler aç›s›ndan tatmin edici cevaplar varsa onun için bir faiz hesaplamad›k,
ama bu konular nakit paralar herhangi bir ﬂekilde ispatlanabiliyorsa buna Maç üstat de¤indi. ‹ﬂte nakit paralar koyduysa, ertesi günü ücret öderdi, sat›ﬂlardan
olan borçlar ödendi, vergiler ödendi vs. bu bir izah nedeni olarak kabul edilebilir.
Kas›m 98 tarihinde yurt d›ﬂ›nda ikamet eden akrabam ﬂahs›ma 6 ay önce
alm›ﬂ bulundu¤u 1 milyon dolar› banka havalesiyle göndere cektir. Verilen borç ﬂir-
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ket düzenlemedi¤i için 30 Eylül’de bloke edilemedi¤inden bu 1 milyon dolar servetindeki art›ﬂa cevap olarak beyan edebilecek miyim? ﬁimdi bu 1 milyon dolar›n servetteki art›ﬂ izah›nda kullan›labilmesi serbest gelir sisteminde mümkün olabilir. Bir kere 6 ay önce yurt d›ﬂ›nda bulunan kiﬂiye borç verildi¤inin ispatlanmas› gerekiyor.
Bunun ispat› yurt d›ﬂ›na bir havale yapt›ysan›z havaleye iliﬂkin belgelerin senet ve
ald›ysan›z senede iliﬂkin belgeleri de olabilir. Do¤rusöz hoca kendisi hukukçu oldu¤u
için bu gelir sistemi konusunda gerekli izahat› yapt›. ﬁimdi, yurt d›ﬂ›ndan nakit döviz getirmeniz Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Kanunu’na göre serbest. Yani o konuda bir sürtüﬂme yok bildi¤im kadar›yla ama 4208 say›l› kanun aç›s›ndan ﬂüpheli
iﬂlem niteli¤inde görülebilir. Bu nedenle bildirilmesi gerekebilir. Ancak bizim ç›k›ﬂ
noktam›z söz konusu 64. paragraf›nda söz edilen nokta ﬂu, Bankalar Kurulu Mali
Suçlar Araﬂt›rma Kurulu'nda ﬂüpheli iﬂlem ﬂeklinde bir bildirimde bulunmayacakt›r.
Onlar da bu bildirimlere dayanarak do¤rudan bir inceleme yapmayacaklar. Yani bu
bildirim, bankada tutulan 1 milyon dolar veya 100 milyon lira için kara para kurulundan birisi kalk›p bunun kayna¤› neydi diye bir sorgulama yapmayacak. Bu Maliye
Bakanl›¤›’na ba¤l› bir yetki kullan›lmas› oldu¤u için bu mümkün gözüküyor. Ancak
Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Kanunu olsun, ceza kanunu aç›s›ndan bunu engellememiz mümkün de¤il. Say›n Do¤rusöz hocam dedi ki, iﬂte hesap uzman› kalkt› bunu fark etti savc›l›¤a suç duyurusunda bulunmayacak m›? Bizim hareket noktam›z
ﬂudur, hesap uzman›n›n hareket noktas› 30 Eylül günü bankaya yat›r›lan para olmayacak. Hareket noktas› ticari iﬂletmeler olacak, kiﬂilerin faaliyetleri olacak, kiﬂilerin iliﬂkileri olacak. Ne hesap uzman›, ne müfettiﬂ, bankalar yeminli murak›b›, gümrükten bir paran›n getirilip bankaya yat›r›ld›¤›n› tespit etmiﬂse ve bu paran›n da
uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›ndan geldi¤ini tespit etmiﬂse elbette bizim genel tebli¤ esamesi okunmaz, suç duyurusunda da bulundu¤u kiﬂiyle de ilgili gerekli takibatlar yap›l›r. Ama önemle üstünde bahsetti¤imiz nokta ﬂu, bankaya yat›r›lan para için gidip gümrü¤ü iﬂte bunun için bildirimde bulunuldu mu ya da gidip vergi dairesine daha önce bunun beyannamesi ne kadard›r araﬂt›ral›m bakal›m ﬂeklinde bir sorgulama yap›lmayacak.
Çocu¤umun elinde 60 milyar lira tutar›nda hamiline yaz›l› çek var, bunu alt›n
borç verip karﬂ›l›¤›nda çek alarak sa¤lad›. 30 Eylül’de bu çeki veya çekleri bildirirse
ve bu çeklerin tahsil edilme veya 18 yaﬂ›ndan 2 sene sonra kuraca¤› ﬂirkete sermaye olarak koyarsa diyor. ﬁimdi intikal ve veraset vergisi konusunda yine bankaya bildirilen çekler konusunda Say›n Bakan ile havaliman›nda olan görüﬂmemizde
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konuyu gündeme getirdik, ﬂu ﬂekilde düﬂünülüyor konu. Biz sorma yaca¤›z, yani
bankadaki çekin kimden al›nd›¤›n› biz sormayaca¤›z, Maliye Bakanl›¤› sormayacak
babandan m› ald›n, baﬂka birisinden mi diye. Dolay›s›yla bizim bunun bir Veraset ve
‹ntikal Vergisi matrah› do¤urup do¤urmad›¤› konusunda ilk önce bir fikrimiz olmayacak. Ama ola ki mükellef kendili¤inden bunu söyledi, dedi ki, babam vermiﬂti ben
de götürüp teslim ettim. O taktirde yap›lacak hiçbir ﬂey yok, veraset ve intikal vergisinin konusuna giremeyecek ya da baﬂka ihbarlar veraset ve intikal vergisinin konusu olabilecek. Burada ﬂu soru sorulabilir, mükellef kendisi söyleyebilir mi ya da
kendisi böyle sonucu do¤uracak iﬂle yapabilir mi? Zaman zaman baﬂ›m›za bu tür
vakalar. 1997 y›l› defterleri bilgisayarda tutan mükellef ka¤›t orta m›na dökmemiﬂ,
1998 y›l›nda KDV iadesi talep etti¤inde defterleri kendisinden soruldu¤unda hemen
dökmeye kalk›yor. Tabii bir ﬂey unutuyor, bilgisayar›n yaz›c›s›, defterleri. ﬁimdi diyor ki mükellef, ben onu yanl›ﬂl›kla falan verdim diyor, iﬂte asl›nda defterimi tut
muﬂum, bilgisayarda vard› sadece yaz›c› hata yapt›, bilgisayar hata yapt› diyor.
Say›n Aykut Karan, ticari kazanç veya serbest meslek kazanc› için beyanname verme zorunlulu¤u olan gerçek kiﬂilerin elde ettikleri menkul sermaye irat ve kazançlar› enflasyondan ar›nd›r›labilecek midir diye soruyor. ﬁimdi enflasyondan ar›nd›rma sermaye iratlar› için söz konusu. Ancak bunun ticari ve serbest meslek kazanc› içerisinde oldu¤u ispatlanabiliyorsa, yani iﬂletmeye gelen nakit paralar ertesi
gün iﬂletme sahibi taraf›ndan bankaya yat›r›l›p bankaya yat›r›l›p karﬂ›l›¤›nda bir repo ya da mevduat faizi al›n›yorsa bunun gerçek maliyeti bir ticari kazanç çerçevesinde yap›lan iﬂlem oldu¤u için enflasyondan ar›nd›rma söz konusu de¤il, ama ticari kazanç ile serbest meslek kazanc› d›ﬂ›nda bir ﬂekilde yat›r›lan paradan ya da yap›lan repodan kaynaklanan bir gelir varsa o taktirde bunun ayr›m›na varmal›. ﬁu
anda akl›ma gelmiyor, ispat edilebiliyorsa ar›nd›rma söz konusu olabilecek.
Say›n Yalç›n Önder, köyde babamdan kalma araziler var. A¤abeyimin yerlerini
ald›m, o nedenle tapuda kay›tl› de¤il. Yap›lacak iﬂlem nedir diyor. ﬁimdi geçici 46.
maddeye göre köy k›ymet beyan defterlerinde kay›tl› gayri menkullerin elden ç›kar›lmas› halinde 2008 y›l›na kadar bir istisna söz konusu. E¤er bu duruma uyuyorsa
Say›n Yalç›n Önder’in sorusu istisna söz konusu olacak.
Say›n ‹srafil Gül’ün vergi kaç›rmayla ve kay›t d›ﬂ› ekonomi ile ilgili olarak bir
tak›m görüﬂleri var. O görüﬂleri bizim bilgimiz dahilinde ama ona iliﬂkin olarak yani
diyor ki; o gider yaz›lacak harcamalar›n kapsam› geniﬂletilsin diyor. Buna iliﬂkin

1270

1990-2006 PANELLER <<<

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1271

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

olarak s›k s›k düﬂünceler dile getirildi, yasada bu konuda geniﬂletilme çok fazla yap›lmad›. Bir de KDV oranlar› düﬂürülsün diyor. Bu konu gündemde, KDV oranlar›n›n
düﬂürülmesi. Ancak ﬂu an itibar›yla bütçe tahminleri yap›l›yor 1999 y›l› bütçe gelirlerine iliﬂkin tahminler yap›l›yor. 1999 y›l› bütçesinin haz›rlanmas› s›ras›nda katma
de¤er vergisi oranlar›n›n nas›l de¤iﬂtirilebilece¤i yolunda da bir sonuç ortaya ç›kacak, bu haz›rl›klar s›ra s›nda say›n ‹srafil Gül’ün bahsetti¤i hususlarda gözden geçirilecek.
Bugünkü ilgi duyulan konular›n d›ﬂ›nda bir konu var; uzlaﬂma. Uzlaﬂman›n kapsam› de¤iﬂtirildi mi? Uzlaﬂma vergide düzeltme ceza ne olacak? Buna göre sahte
belge veya yanl›ﬂ belge kulland›¤› tespit edilirse uzlaﬂma istedikleri uzlaﬂma sa¤land›¤› taktirde bu hafifletici cezalardan yararlanacak m›? ‹smini vermemiﬂ say›n
izleyicimiz. Zannediyorum 1999 y›l›nda ona göre böyle bir belge kullanmay› düﬂünüyor. ﬁimdi 1999 y›l›ndan sonra yeni uzlaﬂma ve ceza yürürlü¤e girecek. 1999 y›l›ndan sonra kaçakç›l›k say›lan fiillerle buna sebebiyet verilmiﬂse uzlaﬂma mümkün
olabilecek. Ancak izleyicimizin söyledi¤i gibi, sadece vergi aç›s›ndan uzlaﬂma söz
konusu, cezada uzlaﬂma vergiye göre düzeltilecek. Bildi¤iniz gibi kaçakç›l›k say›lan
fiillerde uzlaﬂma 1 Ocak 95 tarihine kadar mümkündü. Bu tarihten önceki fiillerle
kaçakç›l›¤a sebep olunursa uzlaﬂmada gerçekleﬂti¤i taktirde adli yarg› uzlaﬂma oldu diye hapis cezas› istemini kabul etmiyordu. Daha do¤rusu savc›l›¤a yap›lan suç
duyurusu baﬂvurular› suç kalkt›¤› gerekçesiyle geri çevriliyordu. 1 Ocak 95 ile 1
Ocak 99 tarihleri aras›ndaki dönemlerde iﬂlenen kaçakç›l›k suçlar› nedeniyle böyle
bir ihtimal söz konusu de¤il. Çünkü bunlar›n uzlaﬂmas› mümkün de¤il. 1 Ocak
99’dan sonras› için ceza ve suç ortadan kalkm›ﬂ oldu. Sadece cezan›n miktar› de¤iﬂiyor. Maliye Bakanl›¤› olarak bunlar içinde suç duyurusunda bulunulacak. Ancak
yarg› görüﬂünde ›srar eder mi, ederse bir de¤iﬂiklik olur mu Maliye Bakanl›¤›’n›n görüﬂlerinde. ﬁu an itibar›yla kestirmek çok zor. Dolay›s›yla say›n izleyicimiz 1999 y›l›nda böyle bir eylem düﬂünüyorsa biraz daha beklemesinde fayda var. Bana yöneltilen sorulardan cevaplamak istedi¤im sorular bunlar. Beni dinledi¤iniz için ve ayr›ca mümkün oldu¤unca tatmin etmeye çal›ﬂt›m, tatmin edebildiysem mutlu olaca¤›m. Burada bulunmaktan dolay› duydu¤um mutlulu¤u bir kez daha ifade ettikten
sonra tekrar teﬂekkürlerimi de bildirmek istiyorum.
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Say›n Özer’e teﬂekkür ediyoruz. De¤erli arkadaﬂlar birkaç dakikan›z› alaca¤›m.
Yaklaﬂ›k beﬂ saattir bir toplant› sürdü. Öncelikle de¤erli konuﬂmac›lara bizleri ayd›nlatt›klar› için teﬂekkür ediyoruz. Tabii sizlere de teﬂekkür ediyoruz, beﬂ saattir
sab›rla dinlemenizden dolay›. Tabii gördü¤üm kadar›yla 30 Eylül, Türkiye’de yar›nlarda çok tart›ﬂ›lacak. O kadar teferruat yerine gerçek bir kilometre taﬂ› konsayd›
diye düﬂünüyorum. Yani yok oras›, yok buras› hiçbir ﬂey kar›ﬂt›rmadan geçmiﬂe
tam bir sünger çekerek belki bir çok ﬂeyi tart›ﬂma yacakt›k. Tabii hukuk çal›ﬂacak,
bu tart›ﬂmalar devam edecek ama en büyük s›k›nt›y› zannediyorum bizler yaﬂayaca¤›z. Özellikle geçici vergi konusunda. Ümit ediyorum bu konuda yumuﬂak bir geçiﬂ
dönemi yaﬂan›r. Çünkü ﬂu ana kadar ald›¤›m›z bilgilerde bundan vazgeçilmeyece¤i
ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m var. Ama yasan›n amac› do¤rultusunda bir süreç yaﬂand›¤›nda kan›mca bunun en büyük faturas›n› da bizler yaﬂayaca¤›z. Maliye Bakanl›¤›’n›n
bu konuda olumlu bir ad›m atmas›n› bekledi¤imizi ifade etmek istiyorum. Son olarak Say›n Özer’in buradan ayr›lmadan önce toplant›n›n baﬂ›nda ifade ettim, kay›t
d›ﬂ› çekler konusunda gerçekten ciddi bir aç›klama yapmad›klar› taktirde ben bu
sistemin amac›na ulaﬂaca¤›na inanm›yorum. Çünkü kendileri ifade ettiler, bir ücretlinin böyle milyarlarca liral›k birbirlerine çek vermesi söz konusu de¤il. Hepimiz
çok iyi biliyoruz ki kay›t d›ﬂ› iﬂlemlerden do¤an çeklerde e¤er siz bunu bir yandan
bankaya deklare edip de öbür taraftan da di¤er yasal inceleme söz konusu oldu¤u
sürece de¤erli üstatlar da söylediler piyasa kendi koﬂullar› içerisinde buna itibar
etmeyecektir diyorum. Bu konuda yapacaklar› aç›klama belki piyasay› anlatacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar, biz bu e¤itim çal›ﬂmalar›na devam ediyoruz. Bildi¤iniz gibi
5 y›ld›r süren e¤itimler ile çal›ﬂmalar›m›z›n bu sene alt›nc›s›n› yapaca¤›z. Yaklaﬂ›k
50 tane arkadaﬂ›m›z önümüzdeki günlerde üniversite hocalar›m›z taraf›ndan yapaca¤›m›z bir e¤itimle 5 sektördeki çal›ﬂmalar›m›z› tamamlayaca¤›z. Kas›m ve aral›k
ay›nda muhasebe uygulamalar›m›za ilave olarak vergi uygulamalar›n› ilave edece¤iz.
Bu e¤itim çal›ﬂmalar›na tüm arkadaﬂlar›m›z›n kat›lmas›n› diliyorum. Gerçekten
meslek art›k eskisi gibi meslek de¤il, çok bilgili olmak zorunday›z. Bilgili olmayan
meslek mensuplar› herhalde çok büyük s›k›nt›ya düﬂecektir. Sizler bizi zorlarsan›z
bizde bu zorlaman›n sonucunda bu e¤itim çal›ﬂmalar›na devam edece¤iz. Tekrar
sabr›n›za teﬂekkür ederek bu güzel etkinli¤e kat›lan de¤erli konuﬂmac›lar›m›za teﬂekkür ediyor hepinize sayg›lar sunuyorum.
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SERBEST BÖLGELER‹N SOSYO EKONOM‹K ve TOPLUMSAL
DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE SERBEST ﬁEH‹R NED‹R?

Tarih

: 12-02-1999

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: Tahsin YEﬁ‹LDERE
Veteriner Hekimler Odas› Baﬂkan›

Oturum Baﬂkan›

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›

Panelistler

: Masum TÜRKER
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Erkut DURAN
Serbest Bölgeler Genel Müdürü
Ertu¤rul ÖNEN
Serbest Bölge Kurum ve ‹ﬂletmecileri
Derne¤i Baﬂkan›
Selahattin OKUR
Deri – ‹ﬂ Sendikas› Genel Koordinatörü
Celal BEﬁ‹KTEPE
Türk Mimarlar Odalar› Birli¤i ‹kinci Baﬂkan›

>>> 1990-2006 PANELLER

1273

5.qxp

10/4/08

1274

4:38 PM

Page 1274

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1275

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

Tahsin Yeﬂildere
Say›n konuklar, say›n bas›n mensuplar› serbest bölgeler ve serbest ﬂehirler
konusundaki panelimize hoﬂgeldiniz diyorum. Ben ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyon Kurulu'nun Genel Sekreteryas›n› bu dönem yürütüyorum. Ad›m Tahsin Yeﬂildere.
Davetimiz üzerine hepiniz cuma gibi mesai saatinin oldu¤u bir günde buraya
teﬂrif ettiniz. Bu nedenle meslek odalar› ad›na hepinize candan teﬂekkür ediyorum.
‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyon Kurulu ﬂu teﬂekküllerden oluﬂuyor. Türk Mimar Mühendisler Odalar› ‹stanbul ﬁubeleri, bunlar 22 oday› kaps›yor; Sa¤l›k Meslek
Odalar› 4 oday› kaps›yor; Tabib Odas›; Diﬂ Hekimleri Odas›; Eczac› Odas› ve Veteriner Hekimleri Odas›. ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂa virler Odas›, Baro
da bu ‹stanbul Meslek Odalar› koordinasyon Kurulu kapsam› içersindedir. Geniﬂ
çapl› örgütümüzde uzun y›llardan beri birlikte çal›ﬂ›yoruz. Zaman zaman birlikte
Türkiye'nin gündeminde olan konular›, tart›ﬂ›lmas› gereken konular› birlikte haz›rlay›p toplumun tart›ﬂmas›na sunuyoruz.
Bu toplant›m›zda serbest bölge nedir, serbest ﬂehir nedir, sorular› yan›tlanacak. Biliyorsunuz Türkiye'de epeyce var. ﬁimdi bu konu sizlere detayl›ca aktar›lacak. Bir de serbest ﬂehir olgusu ortaya ç›kma durumunda bu konular bugün burada tart›l›ﬂacak ve sizlerin görüﬂlerinize aktar›lacak. Daha sonra da sizlerden görüﬂ
al›nacak. Öyle zannediyorum ki bu önemli konu Türkiye için. Ülkemiz için önemli olan
bu konuda ilk defa yap›lan böyle bir toplant›n›n gelecekte çok yararlar sa¤layaca¤›
umudunday›m. Bu nedenle konuﬂmalar›n› yapacak olan konuklar› davet ediyorum.
Öncelikle yönetecek olan arkadaﬂ›m›z, Say›n Yahya Ar›kan. Kendisi, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan›. Konuﬂmac›lar, Masum Türker
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›, Erkut Duran Serbest Bölgeler Genel Müdürü,
Ertu¤rul Önen Serbest Bölge Kurum ve ‹ﬂletmecileri Derne¤i Baﬂkan›, Selahattin
Okur Türk ‹ﬂ Deri ‹ﬂ sendikas› Genel Koordinatörü, Celal Beﬂiktepe Türk Mühendis
Mimar Odalar› Birli¤i ‹kinci Baﬂkan›. Teﬂekkür ediyorum. Konuﬂmac›lar lütfen buyururlar m›?

Yahya Ar›kan
Sayg›de¤er izleyiciler, tekrar meslek odalar› ad›na hoﬂ geldiniz diyoruz. Bu-
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günkü panelimizin birinci oturumunda de¤erli panelistler görüﬂlerini aktaracaklar.
Daha sonra siz kat›l›mc›lar sözlü olarak sorular›n›z› sorabileceksiniz ve son oturumda panelistler sizlerin sorular›n› yan›tlayacaklar ve panelimizi dört veya dört
buçuk gibi bitirmeyi hedefliyoruz. De¤erli arkadaﬂlar, izninizle serbest bölge üzerine
bir kaç kavramlar› sizlere aktarmak istiyorum ve daha sonra da panelistlere söz
verece¤iz. Serbest bölge bir ülkenin siyasi s›n›rlar› içinde ancak gümrük s›n›rlar› d›ﬂ›nda kalan ticari ve sanayi faaliyetlerin kolaylaﬂt›r›lmas› amac›yla devlet müdahalesi en aza indirilmiﬂ yer olarak tan›mlanmaktad›r. 1967 y›l›ndan serbest bölgelerin
Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik ve Sosyal ‹ﬂler Komisyonu'nca geliﬂmekte olan ülkelerin ihracat›n› art›rmada önemli bir araç olarak kabul edilmesinden sonra serbest
bölgelerin say›s› h›zla artmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ülkemizde ise 15.6.1985 tarihinde
3218 say›l› Serbest Bölgeler Yasas›'n›n yürürlü¤e girmesinden sonra Antalya,
Mersin, ‹zmir, ‹stanbul, Trabzon olmak üzere birçok yerde serbest bölge aç›lm›ﬂ ve
aç›lmaya da devam ediyor. Say›n ‹MOK sekretarya sözcülü¤ünü yapan Tahsin Yeﬂil
dere'nin aç›l›ﬂta ifade etti¤i gibi, biz meslek odalar› olarak, bu konunun çok az bilindi¤ini gözlemledik. Bu panelde serbest bölgeler yararl› m›d›r, yararl› de¤il midir, ekonomiye olumlu olumsuz katk›lar› nelerdir, bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye sokabilir mi, vergisel avantajlar› nedir, uygulamada yaﬂanan sorunlar nedir, kuruluﬂ amac›na uygun yerlere mi yap›l›yor, serbest bölgeler amac›na uygun olarak m› çal›ﬂ›yor
gibi sorular›n bir k›sm›na yan›t bulaca¤›z ve özellikle de¤erli panelistler bir çok yönden de konuyu irdeleyecekler. ﬁimdi ben izninizle ilk sözü say›n Masum Türker'e verece¤im. Say›n Türker TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›, birço¤unuzun yak›ndan
tan›d›¤› meslektaﬂ›m›z. Ayn› zamanda Nokta dergisinin sahibi, yönetmeni, ayn› zamanda Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Genel Baﬂkan› ve daha s›ralayaca¤›m birçok
özellikleri var ve ilk sözü Masum Türker'e veriyorum. Buyurun Say›n Türker.

Masum Türker
Teﬂekkür ederim. Say›n Baﬂkan, de¤erli kat›l›mc›lar ve bas›n›m›z›n de¤erli
mensuplar›. Hepinizi sayg›yla ve sevgiyle selaml›yorum. Bu gün burada tart›ﬂt›¤›m›z
konu, asl›nda Türkiye'de belki de Cumhuriyet’in kuruluﬂundan beri sürekli her y›l
gündeme getirilmesi gereken ve o yörede, örne¤in ‹stanbul'da ﬂimdiki gibi ilgili bütün meslek kuruluﬂlar›n›n ele almas› gereken bir konu olmal›yd›. Ama ne var ki ülke
mizde hepimizin bildi¤i gibi olaylar veya herhangi bir konuda geliﬂtirilmek istenen
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sorunlara yönelik çözümler sorun kap›ya dayand›¤› zaman olmuﬂtur. 2000 y›l önce, hatta Atilla ve Romal›lar zaman›nda uygulanmaya baﬂlanan serbest bölgeler,
ülkemizde ilk kez 1946 y›l›nda bir kanuna eklenen birkaç maddeyle düzenlenmiﬂtir
ve oradaki amaç ‹ran'dan ve çevre yerlerden gelen hal›, kilim ve benzeri eﬂyalar›n
baﬂka yere giderken Türkiye'de indirilmesi, depolanmas› bir nevi serbest antrepo
kurulmas›yla ilgili bir ihtiyac› karﬂ›lamaya dönük olmuﬂtur. Bu 1953 y›l›na kadar
devam etmiﬂ, 53 y›l›nda biraz daha geniﬂletilerek bir düzenleme yap›lm›ﬂ, ama Türkiye'nin kapal› bir ekonomiyi benimsemesi nedeniyle biraz evvel say›n Ar›kan'›n söyledi¤i ve burada belki de hem tatbikat›nda hem de bundan sonraki düﬂünce baz›nda
geliﬂtirilmesinde 1985 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama zaman zaman çeﬂitli yönetmelikler
ve tebli¤lerle desteklenmesi gereken bir yasal düzenleme haline gelmiﬂtir. ﬁu anda
Türkiye'nin borç içinde yüzen bir ülke oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak finansman kaynaklar›n›n iç bünyede, yani yarat›lan katma de¤erden devletin ald›¤› pay›n az olmas› nedeniyle karﬂ›lanamad›¤›n›, devletin her koﬂul da borçlanmak zorunda kald›¤›n›, bu borçlanman›n da mali politikalar› bir yana
b›rakal›m sosyal politikalar›n›n da önüne geçti¤i bir zamanda art›k herkesin faize
çal›ﬂt›¤› bir döneme gelmiﬂ bulunuyoruz.
Türkiye'nin kuﬂkusuz bu iç borcunun yan› s›ra d›ﬂ borcu da Mevcut. Yurt d›ﬂ›nda bize benzer baﬂka bir ülke böyle bir kayna¤› bir krediyi buldu¤u zaman Türkiye'nin ödedi¤i faiz oran›yla, o benzer ülkenin ödedi¤i faiz oran› aras›nda da da¤lar
kadar fark var. Hatta ﬂu anda baz› özel bankalar›n kendi bankalar› için kredi kayna¤› olarak bulduklar› finansman kayna¤›na ödedikleri faiz oran› devletimiz arac›l›¤›yla, devletimizin buldu¤u krediye göre daha ucuz kalmaktad›r. Devletimiz daha
pahal› bir maliyetle borçlanmaktad›r. Bu neden kaynaklan›yor? Türkiye'nin çeﬂitli
ﬂekillerde yanl›ﬂ gösterilmesinden, eleﬂtiri dozunu kimi zaman bizlerin kaç›r›p zaten
d›ﬂarda bu ülkeyi riskli bir ülke göstermek isteyenlere sunulan bir ortamdan kaynaklan›yor.
Oysa bu tür durumlarda Türkiye'nin özellikle bulundu¤u konum itibar›yla, komﬂular›yla iliﬂkileri itibar›yla iﬂte do¤uyla bat› aras›nda bir köprü görevi yapar, Türkiye kuzeye karﬂ› iﬂte bir emniyet bölgesidir, güneydeki Ortado¤u'nun dengesinin kurulmas›nda ciddi bir yere sahiptir denmiﬂ ama ekonomide üzülerek söylemeliyiz ki
bunlar›n kullan›lmas› hiç gündeme gelmemiﬂtir. Ciddi bir kullan›m bugün meriyette
olan 1985 y›l›ndaki serbest bölgeleri düzenleyen yasayla baﬂla m›ﬂt›r. Oysa dünya-
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da bakt›¤›m›z zaman, 1800 lü y›llarda örne¤in ﬂu anda tekrar Çin'e dönmesi söz
konusu olan Hong Kong'un bile kiralanmas›n›n temel nedeni, ‹ngiltere'nin orada bir
serbest bölge, bir serbest ﬂehir yarat›p istedi¤i ticareti gerçekleﬂtirmesidir.
ﬁimdi bu yönüyle bakt›¤›m›z zaman ben size serbest bölgeleri iki nok tadan
de¤erlendirmek isterim. Birisi genel ekonomiyi etkilemesi bak› m›ndan serbest bölgenin kurulmas›ndaki temel amaçt›r. ﬁu ana kadar çeﬂitli kesimlerde doktrinde ya
da uygulamada yararlar› ve sak›ncalar› olarak ortaya neler at›lm›ﬂ? ‹kinci bir konuysa burada kuﬂkusuz çeﬂitli meslek gruplar› mensuplar› var, ama aralar›nda da
serbest bölgelerle mali aç›dan ilgilenen mali müﬂavirler de var. Acaba bu serbest
bölgelerde vergilendirme düzeni nas›l olabilir, ona da en az›ndan böyle bir olayda
uzmanl›k alan› olarak k›saca dikkatinizi çekmek isterim. ﬁimdi Türkiye'de serbest
bölgelere geçmeden evvel dünyaya bakt›¤›m›z zaman serbest bölge ihtiyac› nereden
do¤muﬂ, nas›l do¤muﬂ ona bakal›m. ﬁu anda özellikle gerek Türkiye'de genel müdürlük baz›ndaki olan merkezi ve çeﬂitli yörelerdeki bölge müdürlükleri yoluyla neden
güçlenmemiz gerekiyor, bunun ortak pazara giriﬂimiz ya da Avrupa Birli¤i'ne giriﬂimizle ne ilgisi var, olaya öyle bakmal›y›z. Serbest bölgeler toplumlar kendileri fark›nda olmadan ve günlük yaﬂad›klar› için normal ticaretlerini, normal ekonomik faaliyetlerini s›n›rland›ran yasalar oluﬂtururlar ve bir ülkede bakars›n›z ki fark›nda olmadan bir yerden bir yere gitmek için özel yasalar›n bile oluﬂturuldu¤unu görürsünüz. Türkiye'de bile ﬂu anda kimi zaman göçü önlemek için baz› yasalar›n ç›kar›lmas›ndan söz edilir. Ayak paras› alal›m, ﬂunu bunu yapal›m diye.
‹ﬂte bu yasalar›n sonucunda o ülkelerin d›ﬂ alemle biraz önce giriﬂte belirtti¤im Türkiye'nin iç borçlar› d›ﬂ›ndaki d›ﬂ borçlar› yerine d›ﬂardan yaratt›¤› katma
de¤eri sat›p bir gelir elde edebilmesi için faaliyette bulunmak istedi¤i zaman ya da
kendi girdilerinin rakiplerine göre di¤er ülkelere göre maliyetlerini indirmek istedi¤i
zaman kendi kendini ba¤lad›¤›n›, kendi kendini kilitledi¤ini görürüz. ‹ﬂte bu durumda
baz› anlarda kaçamak yap›labilecek baz› düzenlemelere ihtiyaç duyulmuﬂ. Bu iﬂte
en önemli formül en geçici formül olarak serbest bölgelerden yararlan›lm›ﬂ. Serbest
bölgelerden nas›l yararlan›lm›ﬂ, denilmiﬂ ki o bölgelerde öyle imkanlar tan›yal›m ki
orada yurt içine al›nm›ﬂ gibi bir gümrük vergisi faaliyetini durdural›m. ﬁimdi siz bir
mal› geçici olarak bile getirseniz, geçici ithalat yapacaks›n›z, üreteceksiniz, tekrar
d›ﬂar› göndereceksiniz. Onunla ilgili çeﬂitli iﬂlemleriniz var. Ticari faaliyetlerinizi ciddi bir ﬂekilde oluﬂturaca¤›n›z bir düzenleme getirmiﬂler. ﬁimdi akla hemen bir soru
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gelir, böyle bir ﬂey olur mu? Türkiye'de bile hani hat›rlarsan›z, serbest piyasa ekonomisi geldi, herkes b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler, ﬂeklinde eleﬂtirdi. Milletin de kafas›nda böyle bir imaj oluﬂtu. Dünyada böyle olmam›ﬂ. Bu düzeni kurarken
bu düzenin de ar›zi olarak yine vergilenebilir alanlar›n› vaaz etmek o ülkenin elinde.
Örne¤in ülke diyebilir ki, bu serbest bölgede alkollü içkilerle ilgili, sigarayla ilgili yani
o ülkede yasaklanm›ﬂ olan çok önemli tüketilebilecek mallar›n bu ﬂekilde vergilendirilmesi söz konusu olur.
Vaktimiz uzun olsa ya da merak edip serbest bölgeler dünyada nedir diye bir
kitapta okusan›z, her ülkede yani Arjantin'den ﬁili'ye ya da Hong Kong'dan,
ABD'den, akl›n›za gelebilen her ülkeden böyle özel istisnalar getirildi¤ini görürsünüz.
Bu özel aç›klamay› niye yapmak istiyorum? Çünkü serbest bölgeleri eleﬂtirmenin
kolay yolu, her yerden öldük bittik, diye hemen f›rlay›p muhalefet etmektir, bunu
durdurmakt›r. Oysa o muhalefet edilen konuda e¤er toplumda muhakkak kontrol
alt›na al›nmas› yönünde bir uzlaﬂma varsa serbest bölgede böyle bir düzenlemeyi
yapmaya bir engel yoktur. Tek engel o serbest bölgeye çekilmek istenen yabanc›lar›n ürkecekleri bir düzenleme olmalar› halidir. Yani baﬂka bir ülkede böyle bir düzenleme yok, bir tek siz s›n›rland›r›yorsan›z, o taktirde bu kiﬂiler bu düzenlemelerden
üzüntü duyabilir. Serbest bölgelerle ilgili olarak böyle olaylar çok var, ben onlar› anlatmak istemiyorum. Çeﬂitli kitaplarda var. Belki biraz dan de¤erli arkadaﬂlar›m›z
anlatacaklar. Burada yeni bir kavrama varaca¤›z: Serbest ﬂehir kavram›.
Belki hepimizin gönlünde yatan, daha rahat, yasalar›n daha az s›n›rlay›c› oldu¤u bir ﬂehir olarak acaba bu ﬂehri serbest ﬂehir yapabilir miyiz, bu bile tart›ﬂ›labilir, çeﬂitli görüﬂler at›labilir. Ama ben ne serbest ticaret bölgesini, serbest limanlar› ne de baz› transit bölge de di¤imiz çeﬂitli ﬂekilleri söylemeyece¤im. Ama
bir örne¤i özellikle vermek istiyorum. ‹kiz fabrikalar› ad› alt›nda geçen bir serbest
bölge örne¤ini vermek istiyorum. Bu verece¤im örnek, buna benzer ç›k›ﬂ› olmayan
özellikle ülkemiz aç›s›ndan s›k›nt›ya sokan, bizi belli bir ölçüde sömürme amac› güden, rekabetimizi azaltan konular içinde benzer ç›k›ﬂ yollar› bulma imkan› oldu¤u
için, bir tek bu örne¤i vermek istiyorum. ﬁimdi bu ABD'de üretilmiﬂ bir tür. Meksika'yla ABD s›n›rlar› içinde böyle bir serbest bölge kurulmuﬂ ve orada denmiﬂ ki,
ABD 'den al›nan parçalar burada imal edildi¤i zaman ve bunlar tekrar d›ﬂar›ya gönderildi¤inde, bunlar›n buradaki vergilendirilecek salt k›sm› orada yarat›lan katma
de¤erle ilgilidir ve baﬂlang›çta s›n›r bölgesinde baﬂlat›lan bu serbest bölge anlay›ﬂ›
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daha sonra Meksika'yla ABD aras›ndaki ticarette kimi zaman Meksika'n›n bir yerinde, kimi zaman Amerika'n›n bir yerinde geliﬂtirilmiﬂtir. Ben bu örne¤in detay›na
tart›ﬂmas›na girmek istemiyorum. Bu türe ﬂu nedenle dikkat çekmek istiyorum. Biraz sonra akl›n›za bir ﬂey gelebilirse ya da devletin yönetimi yan›nda akla gelebilirse bu konuda bir yasal düzenleme yapmak ve böyle s›n›rlay›c› koﬂullarla yeni bir konuyu vaaz etmek mümkün dür. Nitekim buna benzer ilk vaaz nedir? Biraz evvel anlatt›¤›m gibi, Türkiye'de serbest bölge düﬂünmeksizin, yaln›z hal›, kilim vs. Üretimiyle ilgili ç›kar›lan bir kanunda daha 1946 y›l›nda böyle bir madde ile bunlar›n gümrükte bildi¤imiz iﬂlemlerin ve antrepoda depolanmas›n›n serbest bölge düzeninde kullan›lmas›d›r. Buradaki s›n›rlanan bölgeler bizi s›n›rl› tutmas›n.
Bugün burada belki cesaretle anlat›lmak, tart›ﬂ›lmak istenen serbest ﬂehir
kavram›n› tart›ﬂmamam›z için, bu konuyu çeﬂitli meslek gruplar› n›n geliﬂtirmemesi
ve buna göre bir yasal altyap› oluﬂturmamas› için hiç bir engel yoktur. Önemli olan
bu düﬂünceyi sonradan uygulama ihtiyac› duyacak koﬂullar›n ve bu ihtiyac› bu koﬂullar› yerine getirecek siyasi erkin, siyasi iradenin ortaya ç›kmas›d›r. Serbest bölgelerin en olumlu görünen bugüne kadarki etkisi do¤rudan bir döviz kazanc›yla olmuﬂtur. Yani do¤rudan bir döviz kazanc› oluﬂturuldu¤u için serbest bölgeler cazip
ve olumlu bulunmuﬂ istihdama önemli bir etkisi olmuﬂtur. Serbest bölgelerde özellikle yeni iﬂ alanlar› aç›ld›¤› için, bu iﬂ alanlar›nda ciddi say›da insanlar çal›ﬂmaktad›r. San›yorum ki mesela Türkiyede'ki serbest bölgelerde ne kadarl›k bir istihdam
yarat›ld›¤›n› burada sendikac› arkadaﬂ›m›z ya da say›n genel müdür bize aktaracak
lard›r, biz de bilgilenece¤iz.
Öte yandan ihracata önemli bir artt›r›c› etkisi vard›r. ‹ster kendi mal›m›z› o
serbest bölge arac›l›¤›yla de¤erlendirelim, ister transit ticarette bulunal›m. En
az›ndan buraya gelip bizle iﬂ yapan d›ﬂ alemdeki insanlar› düﬂünün. Bizim ülkemizde gümrük faaliyetlerinin yasalara uymamas›ndan kaynaklanan kaçakç›l›¤›n menni
cezalar› gibi kavramlara girmenin getirdi¤i yükümlülüklerin yabanc› insanlarda yaratt›¤› etki ve tepkiyi düﬂünün. Bu tür faaliyetlerin olmay›ﬂ› o serbest bölgelerdeki
ticaretin çok daha fazla etkili olmas›n› sa¤lamaktad›r. O ülkedeki ihracat› artt›r›c›
etki olarak görülmektedir. Yabanc› sermayeye ve teknolojiye çok önemli bir etkisi
var. Yani yabanc› sermaye, ülkenize gelip ülkenizdeki yasalar çerçevesinde bir iﬂlem
yapmak yerine o yerin d›ﬂa aç›lan yüzünden yararlanmak isteyebilir. Diyebilirsiniz ki
ne etkisi var, bir ﬂirket kurmak istiyoruz, muhatab›m›z normal Türkiye'de bir ﬂirke-
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tin kuruluﬂu gibi sonuçta ticaret sicil ticaret odas› vs. yerine yaln›z Yabanc› Sermaye Dairesi ile muhatap olur. Ama siz serbest bölgeye yönelik bir faaliyet yapmak istedi¤iniz zaman muhatab›n›z bünyesi, düﬂünce yap›s›, disiplini, anlay›ﬂ› bu
tür faaliyetlere göre yönlendirilmiﬂ bir serbest bölgeler kadrosuyla halledildi¤i için
bu konuda bugüne kadar görülen ﬂey ﬂu ki, orada bürokratik engellerin ortadan
kalkmas›, insanlara yaklaﬂ›m, emniyet aç›s›ndan, kendi paras›n› güvende tutma
aç›s›ndan etkili olmuﬂ. Bu da beraberinde tabii teknolojinin geliﬂtirilmesi yönünde
de etkili olmuﬂ, geniﬂ bir teknolojinin hiç bir zorlama olmadan ve geniﬂli¤inin s›n›r›n›
belirlemeden getirilmesi imkan›n› vermiﬂtir.
ﬁimdi mesela söyleyece¤im bir konu, zaman zaman Türkiye gibi ülkelerde iyi
durumken bazen de kötüye dönüﬂebiliyor. Bu tür bölgelerde bankac›l›k, transit taﬂ›ma ve di¤er liman faaliyeti dedi¤imiz faaliyetlere olumlu etkisi olmaktad›r. Ama
Türkiye gibi bir yerde, ﬂu anda, özellikle mali müﬂavirler çok iyi biliyor, geçti¤imiz y›l
içinde ve bu 97-98 y›l› içinde bankac›l›k serbest oldu¤u için Offshore dedi¤imiz k›y›
bankac›l›¤› s›k› bir ﬂekilde geliﬂti bu bölgelerde. Bu sefer para aklama iﬂlerinde, o ülkedeki getirilmek istenen yasal faizlerden yasal vergilendirme olaylar›ndan kaç›rmak için kullan›lan bir araç oldu. Hepimiz özellikle parayla u¤raﬂan kesim oldu¤umuz için çok iyi biliyoruz. Para fiilen burada kalm›ﬂt›r ama ka¤›t üzerinde buradaki
bankalar›n bu Offshore dedi¤imiz k›y› bankac›l›¤›ndan yararlanarak birden bire ka¤›t
üzerinde para yurt d›ﬂ›na transfer edilmiﬂtir. Paran senin filanca ülkede demiﬂler.
Bir vergi muafiyeti yaratmak, oluﬂum geliﬂtirebilmek için Mali Milat gündeme
geldi¤i zaman , herkes eteklerindeki taﬂ› döktü. Bu sefer neyi tart›ﬂmaya baﬂlad›lar? Türk bankalar›nda yer almayan, Türk bankalar›ndaki paralar›m›z›n da bize ait
oldu¤unu nas›l tevsik edece¤iz gibi sorular gündeme geldi. Ama, her halükarda bu
bankac›l›¤›n serbest bölgede yap›lmas›nda normal bankac›l›k d›ﬂ›nda da önemli faydalar› vard›r. Para al›ﬂveriﬂindeki h›z, bu konudaki güven, paran›n kullan›m›ndaki finans tekniklerinin kullan›lmas›nda önemli bir yarar oldu¤u gibi maliyeti indiren faktörler var. Mesela, neden size biraz daha fazla faiz veriliyor, diyor paran›z Offshore'da ya da bir baﬂka bankadaysa? Çünkü o bankalar serbest bölgede olduklar› sürece Türkiye s›n›rlar› içindeki bir bankan›n vermek zorunda oldu¤u munzam karﬂ›l›klar›, yani faizini ödedi¤i ama bloke etmek istedi¤i munzam karﬂ›l›klar›, baz› vergiler
vs. yoktur.
‹ﬂte burada e¤er yurt içi ve serbest bölge aras›ndaki bu konudaki avan tajla-
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r›n dengesi iyi korunmazsa sonradan çok güzel bir düzenleme olan serbest bölgedeki bu iﬂlemleri, bu sefer sanki kötü yap›lan bir iﬂe dönüﬂtürmeyelim. Bugün gazetelerde milletvekilleri için nereden bul dun yasas› yap›lacak diye aç›klama vard›. Bütün herkes ona sevin miﬂtir. Buna bir örnektir, bu konuda tedirgin olan kiﬂi benim .
Neden tedirginim, çünkü bunu aynen Offshore'da da yaﬂam›ﬂt›k. Herkes seviniyor.
Çünkü ﬂu anda hesap sorulacak kiﬂi milletvekili gibi gözüküyor, ama fark›nda de¤iliz. Bunu al›ﬂt›racaklar. T›pk› bir zamanlar Sibel Can'› yakalad›k deyip, Hülya Avﬂar'›
yakalad›k deyip, nas›l yakalan›yor diye herkes alk›ﬂlarken, aniden vergi önlemlerinin,
cezalar›n›n artt›r›lmas› gibi bu da bizim bugün buna benzer bir uygulamad›r. Çünkü
bir kooperatife üye olan kiﬂilere de bu mant›kla, "Hiç ticari faaliyetin yok iken gel
bakal›m aidatlar› nereden buldun?" diye sorabilirler. Herhangi, hoﬂuna gitmeyen bir
kiﬂiyi bir töhmet alt›nda tutma yolunu açan bir yoldur. Bu bankac›l›kla ilgili önlemleri bu ﬂekilde de¤erlendirmek, yani hem iyi taraf› hem kötü taraf›. Bu iyilik taraflar›n› ben baﬂl›klar›yla verece¤im. özellikle sosyal yap› bozuluyor. O bölgede de ücret
eﬂitsizli¤i ortaya ç›kmaya baﬂl›yor. Serbest bölgede çal›ﬂanlar›n geliri yüksekken,
onun d›ﬂ›ndaki kiﬂilerin düﬂük. Bu da önemli bir sosyal olaylara gelecekte bir zemin
haz›rl›yor, ekonomide, yönlendirmede etkin oluyor. Belirli bir zamanda mal› haz›r bulundurabildi¤i için belli yönlere kayabiliyor. Bu arada yasa d›ﬂ› tabi faaliyetlerde de
art›ﬂ meydana gelebiliyor, tekelleﬂme h›zlanabiliyor, çevre kirlili¤i yaratabiliyor. Bütün bunlar sak›ncalar olarak bu sefer iyilik taraflar› yan›nda karﬂ›m›za ç›k›yor ve en
kötüsü, yat›r›mlar olumsuz bir yönde da¤›labiliyor. ‹ﬂte bu son maddede özellikle
yat›r›mlar›n olumsuz bir da¤›l›m› tabi olmamas›n›n yetkisini, gücünü ülkede daima
serbest bölgeyi yöneten genel müdürlüklerden ve bölge müdürlerinin yöneticilerinden beklemek laz›m.
ﬁimdi bu genel hatlar›yla anlatt›¤›m ve detaylar›n› arkadaﬂlar›m›n anlataca¤›
serbest bölgelerin bir di¤er gözükmeyen, o ülkedeki insanlar için ister dar mükellef,
ister tam yükümlü olsun önemli taraf› vergilendirme aç›s›ndand›r. Serbest bölgede
yarat›lan faaliyetlerden elde edilen gelirler vergiden istisna edilmiﬂ, muaf b›rak›lm›ﬂ
gelirler kapsam›ndad›r. Ama bu konuda da belki ilerleyen dakikalarda yönelte ce¤iniz sorular içinde görece¤iz. Bazen yasada bir düzenleme olmad›¤› halde yasadaki
baz› vergi kanunlar›nda da vergilendirme yoluna gittiklerini görürüz. Mesela taﬂ›ma
yap›l›yorsa taﬂ›mayla ilgili bir vergilendirme KDV aç›s›ndan olmamas› gerekirken, bu
konuda farkl› yorumlar varken bir görüﬂ diyor ki, taﬂ›man›n yap›ld›¤› ikinci ayak her
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ne kadar serbest bölgeyse de oradaki toprak Türk topra¤› oldu¤u için, yabanc› bir
toprak olmad›¤› için ben bir yabanc› yere yani ihracatm›ﬂ gibi bir iﬂlem yap›lmas›n›
istemiyorum, kabul etmiyorum diye tart›ﬂmalar yap›l›yor. Kimi görüﬂlerde ise hay›r,
yabanc› toprak say›l›r diyor. Buradaki yabanc› kavram›, yabanc› toprak, gümrük faaliyeti, ihracat faaliyeti aç›s›ndan de¤erlendirilmeli. Bu tür tart›ﬂmalar ç›km›yor
de¤il. Daha da ç›kmaya devam edecek. Bizim muhasebe mesle¤inde, "pazarlama"
ad› alt›nda baz› konuﬂmalar›m›z oluyor. Orada yapt›¤›m›z konuﬂmalardan bir tanesi, bizim meslek mensuplar›na önerilerimizden bir tanesi, müﬂterilerimizin serbest
bölgelerde de faaliyette bulunmas›n› sa¤larsan›z en az›ndan hem kendinize bir pazar yaratm›ﬂ oluyorsunuz serbest bölge içinde, hem de oradaki bir kiﬂinin sahip oldu¤u sermayesini vergilendirilebilir bir yerde tutarken vergilendirilmeden muafl›k
sa¤layabilen bölgelere de aktarm›ﬂ olursunuz. Sabr›n›z için teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Masum Türker'e teﬂekkür ediyoruz. ‹kinci konuﬂmac›m›z Say›n Celal Beﬂiktepe. Say›n Beﬂiktepe 1974 Y›ld›z Üniversitesi mezunu, 1976-80 dönemi Harita
Mühendisleri Odas› Genel Baﬂkan›. ﬁu anda Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹kinci Baﬂkan›. Kentsel ve k›rsal arazi düzenlemeleri ve politikalar› konusunda çeﬂitli yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar› bulunmakta. Say›n Beﬂiktepe konuﬂmas›na baﬂlamadan önce bir video gösterimi var. Hem onu izleyece¤iz ve daha sonra konuﬂmas›na
devam edecek. Buyurun efendim.

Celal Beﬂiktepe
Say›n arkadaﬂlar, ben Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ad›na serbest
bölgelerle ilgili sunuﬂumu yapmadan önce bir konudan söz etmek istiyorum. Bugünkü gündemimizde de yer alan, 15 Aral›k 1998 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen
Bakanlar Kurulu karar› biliyorsunuz ‹pek Yolu Vadisi Serbest Bölgesi'nin yer ve s›n›rlar›n›n belirlenmesi, kurulup iﬂletilmesine dair bir karard›r. Bu karar, beﬂ madde
den oluﬂuyor. Sakarya ve ‹zmit illeri s›n›rlar› içinde kald›¤› ifade edilmektedir. ‹pek
Yolu Vadisi'ndeki bu serbest bölgeyi kurup iﬂletmekle bir anonim ﬂirket görevlendirilmiﬂtir. Bu bölgedeki kamulaﬂt›rma iﬂlemlerinin Maliye Bakanl›¤›'nca yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Bu karar› da d›ﬂ ticaretten sorumlu devlet bakan›n›n yürütece¤i ifade
edilmiﬂtir.
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ﬁimdi biz, Türk Mühendisler Odas› Birli¤i olarak 60 meslek disiplinini ve 23
meslek odas›n› bünyemizde bulunduran 250.000 üyesi olan bir birli¤iz. 20 meslek
disiplininden arkadaﬂ›m›zla birlikte bayramdan önce bölgeyi gezmeye gittik, bölgeyi
inceledik. Gördük ki bu bölge Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldü¤ü yerden yani
Karasu ilçe s›n›rlar› içindeki yerden baﬂlamakta o noktadan ‹stanbul istikametine
do¤ru Kefken ve A¤va dedi¤imiz bölgeye do¤ru 30 kilometrelik bir sahil band›n› kapsamakta. Bilgisayar ortam›na aktard›¤›m›z ve hesaplad›¤›m›z alan› 100.000 dönümü buluyor. Biz bu bölgeyi gezdik. Oradan baz› görüntüler vererek ben de¤erlendirmemi ve sunuﬂumu yapmak istiyorum.
Evet bu bölge Kefken, Kerpe, Cebeci istikametinden giriﬂ bölgesidir ve bölgeye
do¤ru ilerledik ve ﬂu anda bölgenin içindeyiz. Bu gördü¤ümüz yolun sa¤› ve solu tamamen ilan edilen serbest bölge içinde kalmaktad›r ve buralar onu sonra sunaca¤›m. Ormanl›k alanlarla kapl› bir bölgede özellikle yo¤un olan bir bölgedeyiz ﬂu anda.
Görüyorsunuz orman alanlar› tamamen serbest bölge içinde kalan alanlard›r. Longos Ormanlar› denilen bir bölgenin uzant›s› olan bölgelerdir bunlar. Longos Ormanlar›'n›n çok büyük bir bölümünün de serbest bölge geliﬂme s›n›rlar› içine al›nd›¤›n›n
bilgisini ald›k çeﬂitli kamu kurumlar›ndan. Bölgedeki orman müdürlükleri ile yapt›¤›m›z görüﬂmelerde bu bölge nin bir orman rejimi içinde oldu¤unu ö¤rendik. ﬁimdi bir
Arifa¤a Köyü'nden yani Karaburun dedi¤imiz bölgede o Kefken istikametine girdikten sonra Karaburun bir sulak bir bölgeyi oluﬂturuyor. Evet ﬂu gördü¤ümüz yer Karaburun. Karaburun yörede Karabo¤az diye geçiyor. ﬁu tamamen Karadeniz'e dökülen bir sulak alan, ormanlara do¤ru giden bir alan, bir bölge. Buras› tamamen
serbest bölge içinde kalan bir alan. Burada eskiden Karadeniz k›y›s›nda Karaburun
ve Karaliman diye geçen bu bölgede eskiden bak›n ﬂu sol tarafta bir liman varm›ﬂ
ama bugün art›k kullan›lm›yor. Ticaret amac›yla herhalde yap›lm›ﬂ bir liman. Bu bölgede serbest bölge karar›n›n, bizim gitmemizden 15 gün önce bir kahveye as›ld›¤›n›
söylediler. O karar› di¤er köylerde inceledik. O karar me¤erse bu bölgedeki 30 kilometrelik sahil band›nda 3621 say›l› K›y› Kanunu'na göre denizin bitti¤i en son noktayla denizin do¤al karakterinin devam etti¤i anlam›na gelen k›y› kenar çizgisi dedi¤imiz bölgenin ilan edilme karar›ym›ﬂ. Denizden 600m. mesafede bir alan k›y›kenar
çizgisi olarak ilan edilmiﬂ. Biliyorsunuz k›y›kenar çizgisi +100m.lik bantta herhangi
bir yap›laﬂma, herhangi bir kullan›m yap›lamamaktad›r. Anayasaya ve K›y› Kanunu'na göre devletin tasarrufu alt›nda ve toplumun eﬂitlikle ve serbest yararland›¤›
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bir aland›r. Yani böylece ﬂöyle bir bilgiyle de buluﬂturmak istiyorum sizi. 30 kilometrelik bir bantta 600+700 çarp› 30 km 21.000 dönümlük bir alan zaten hepimize ait olan hiç kimsenin herhangi bir ad alt›nda da olsa özel mülkiyetine veya bir
kullan›m›na alamayaca¤› bir bölge.
ﬁimdi, ﬂu anda biz birden do¤u bölgesindeyiz. ﬁu gördü¤ümüz Sakarya Nehri
arkadaﬂlar. Sakarya Nehri'nde ‹hsaniye Köyü var. ﬁimdi bölgeye do¤ru giriyoruz
biz. Sakarya Nehri s›n›r. ﬁu anda bölgenin içindeyiz, geziyoruz, bölgede yukar› do¤ru t›rman›yoruz ki tepeden görelim bölgeyi diye. ﬁu tekrar Sakarya Nehri. Bu Sakarya Nehri dönüyor, ﬂuradan dönüp Karadeniz'e dökülüyor. Buradan Adapazar›
istikametine gidiyor. ﬁimdi evet o bölgenin içindeyiz arkadaﬂlar. Bu bölgede özellikle f›nd›k bahçelerini görüyorsunuz, bunlar f›nd›k bahçeleri. Manam P›nar›, ‹hsaniye,
Gölköprü yeni ad› Baltaköy, Karamüezzinler köylerinin f›nd›k bahçeleri. ﬁu anda
içindeyiz, tam da ortas›nday›z serbest bölgenin.
Devam ediyoruz yürüyüﬂümüze, yukar› ç›k›p bölgeyi tepeden almak istiyoruz
bütün sahili kucaklayacak ﬂekilde. Bak›n ﬂu noktaya kadar serbest bölge. Bu serbest bölgenin biz aﬂa¤› yukar› ilan edildi¤i noktadan 100 metre mesafede bir tepedeyiz, yani içindeyiz ve ﬂu gördü¤ümüz bölge oldu¤u gibi ilan edilen, Bakanlar Kurulu
karar›yla ilan edilen serbest bölgeyi kucakl›yor. Burada da ﬂunlar f›nd›k bahçeleri,
ﬂunlar da yeni ekilmiﬂ f›nd›k bahçeleri. ﬁu gördü¤ünüz ufak tek tük evler var. ‹hsaniye köyünün Karadeniz yerleﬂimlerini bilirsiniz da¤›n›kt›r. Beﬂer yüz, alt›ﬂar yüz
metre aral›klarla yerleﬂirler. Bu görüntüyle aktar›m aras›nda bir kopukluk olmas›n
diye asl›nda ben temovi ad›na yapm›ﬂ oldu¤umuz dünya düzeyindeki ve Türkiye'deki
serbest bölgelerin ilan›na iliﬂkin tarih de¤il ama bir somut tespitlerimizi aktarmak
istiyorum. Ama önce bu görüntüyle süreç kopmas›n diye bu bölgeyle ilgili özellikle
size bilgiler vermek istiyorum. Bir kere ﬂunu ifade etmek istiyorum Türk Mühendis
Mimar Odalar› Birli¤i Yönetim Kurulu, bölgenin iptali için Dan›ﬂtay’a dava açma karar› ald›. 26 Ocak tarihli Yönetim Kurulu karar›yla ve pazartesi günü iptal davas›
aç›yoruz, bölgenin tamamen iptal edilmesi için.
Çünkü bölgede aﬂa¤› yukar› bir ayd›r yapt›¤›m›z incelemelerde, bir bölge ilan›nda nas›l titizlik gösterildi¤ini bir ibret belgesi olarak sunmak istiyorum. Bu bölge
25.06.98 gün ve 62265 say›l› kararla Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu
taraf›ndan birinci derece do¤al S‹T alan› ilan edilmiﬂ bölgedir arkadaﬂlar. ‹kincisi,
bu bölge dünyada eﬂine rastlanmayan diﬂbudak ormanlar›yla kapl›d›r. Üçüncüsü

>>> 1990-2006 PANELLER

1285

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1286

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

meﬂe baltal›klar› vard›r. B3 dedi¤imiz çam ormanlar›yla kapl›d›r bu bölge. B3 çam
ormanlar›ndaki s›kl›¤a göre verilen bir kod numaras›d›r. Bu tamamen ormanlarla
kapl› bir bölgedir. ﬁimdi bunun d›ﬂ›nda kumsalla ilgili bilgiyi aktard›k. Onun d›ﬂ›nda
ilginçtir, bizim zaten Resmi Gazete'de ilan edilen karardaki k›vr›mlar dikkatimizi
çekmiﬂti. Öyle bir k›vr›m var ki yani buradan belki görmek çok güç, ama ben göstermek istiyorum. Bölge s›n›r› geliyor, ﬂöyle bir kama. Bu Karadeniz, Sakarya Nehri.
Gösterdi¤im bölgeydi buras›. ﬁu kama bir kama, Resmi Gazete'de tabii bunlar gözükmedi¤i için bir kama bölge d›ﬂ›nda gözü küyor. ‹lk dikkatimizi çeken, ilk yo¤unlaﬂmak istedi¤imiz bölge oras› oldu ‹hsaniye köyünde. Niye bu kadar k›vrak e¤rilerle
geçirilmiﬂ diye. Çünkü biz mühendislik mimarl›k alan›nda faaliyet gösteren bir kuruluﬂ olarak bunu yorumlamak isteriz. Yani buradan bir kuﬂku duyduk. ‹lginç bir s›n›r
geçirme olay›na tan›k olduk. Köylülerin, ‹hsaniye köyünün ipek yolu dedi¤i stabilize
yol var, oldukça geniﬂ. Sahilden 1,5 km mesafeden, Sakarya Nehri'nden baﬂl›yor,
Kefken istikametine do¤ru gidiyor. Orada ‹hsaniye köyünün bütün tar›m alanlar›n›
ve f›nd›k bahçelerini bölge alan› içine alan karar, binalar› d›ﬂar›da b›rakm›ﬂ. Yani
lütfetmiﬂler binalar› d›ﬂ›nda b›rakm›ﬂlar.
Daha önce isimlerini söyledim Denizköy'den Arifiye köyüne kadar yedi köy yerleﬂim alan› bölgenin çevresinde konumlanm›ﬂ durumda. Ama o bina, köylerin yerleﬂim alanlar›n› o as›l köyün merkezini oluﬂturan alanlar d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂ. ﬁimdi bir
ilginçlik daha var. Biz dört gün kald›k bölgede, köylerde yatt›k. Bütün köylülere sordu¤umuzda karar›n s›n›rlar›ndan haberleri olmad›¤›n› gördük. Evet bir serbest bölge ismi duyduk Ramazan ay›yd›, Sakarya Üniversitesi'nden arabalar geldi, bizi Baﬂbakan Mesut Y›lmaz'›n da kat›ld›¤› bir toplant›ya götürdüler, vallahi yemek yiyip
döndük dediler. Tablo bu. Bölge halk›n›n haberi yok. Bölge halk›n›n aﬂa¤› yukar›
25.000 dönüm f›nd›k bahçesi içinde, 20.000 dönümü kumsal, 40.000 dönümlük
bir alan tamamen diﬂbudak, meﬂe ve çam a¤açlar›yla kapl›, Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu karar› var. Art› ben bir karar› da size bahsetmek istiyorum. Hani hep
alt›na çeﬂitli imzalar› atar›z diplomatik iliﬂkilerde, uluslararas› iliﬂkilerde ama sonra da nedense hiç bir anlamda da gere¤ini yerine getirmeyiz. Bu yüzlerce do¤al,
kültürel varl›klar›, ormanlar›, sahip oldu¤umuz toplumsal do¤al kaynaklar› koruma
anlaﬂmalar›d›r. Bunlar çok tarafl› ikili anlaﬂmalard›r. Mesela bu bölge ilan edilirken
alt›na bütün Bakanlar Kurulu'nun imza att›¤›, alt›nda Kültür Bakanl›¤›'n›n imzas›n›n
oldu¤u, 12. ayda Kültür Bakanl›¤›'n›n bu karar› imzalad›¤›, ama alt›nc› ayda kendisi-
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ne ba¤l› Koruma Kurullar› taraf›ndan birinci derece S‹T alan› ilan edilen bir bölgede
bunu sorgulamam›z gerekiyor. Bunu her düzeyde biz sorgulayaca¤›z. Bir de Karadeniz'in ve çevresinin kirlenmesine dair yap›lm›ﬂ olan çok tarafl›, bütün Karadeniz
k›y› ülkelerinin imzalad›klar› anlaﬂma vard›r. Bunun gereklili¤i bile unutulmuﬂtur. Art›, alt›na yine 1988'de Strasbourg'da Bakanlar Konseyi'nde Türkiye'nin imza att›¤›
ve 92 y›l›nda 3723 say›l› yasayla kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özel ‹ﬂ ﬁart› vard›r. Bu ﬂart ﬂunu söylemektedir. Demektedir ki, yöre halk›n›n o bütün bölgeyi
ilgilendiren projelere do¤rudan kat›l›m› sa¤lanacak ve hatta referandumlar yap›lacakt›r.
Türkiye belle¤ini unutmuﬂ durumda. Türkiye haf›zas›n› yitirmiﬂ durumda. Her
ﬂeyin alt›na bol bol alt›na imza atmakta, arkas›ndan da unutmakta. De¤erli arkadaﬂlar bu bölgeyle ilgili gözlemlerimiz bu. Dedi¤im gibi Pazartesi günü hukuk düzeyinde iptal davas›n› aç›yoruz. Elimizdeki bir k›s›m belgeler bunlar. Daha baﬂka tabii
çevre mevzuat›, anayasa ve bir y›¤›n imar kanunlar› var. Benim esas de¤inmek istedi¤im olay, bu noktadan sonra serbest bölgelerin ilan edilmesi süreci de olsa
Türkiye'de Bakanlar Kurulu’nca al›nan turizm merkez kararlar›n›n ilan edilmesi süreci de olsa bir olaya hiç dikkat edilmiyor art›k. Özellikle 1980 sonras› Türkiye bir
alandan ç›kar›ld›. Art›k ulusal planlama kavram›n› terk etti Türkiye. Bunu en yak›n
hisseden, en yak›n tan›kl›k yapan bir meslek grubuyuz, bir örgütüz. Biz bu ülkenin
gelece¤ine sahip ç›kaca¤›z, bu ülkenin altm›ﬂ meslek disiplini bizi ilgilendiriyor. Kentleﬂmeden sanayileﬂmeye, tar›mdan ormanc›l›¤a, her boyutta herhangi bir ulusal
planlama kavram› terk edildi, bitti. Tabi ulusal planlama kavram› terk edilince bölgesel planlama kavram› zaten olmad›. Bölgesel planlama kavram› olmay›nca da
kentsel kavramlar, kentsel planlama kavramlar› unutuldu. Bu çok tesadüfi olay de¤il. Bu 1980 sonras›, yeni dünya düzeni dedi¤imiz globalizmin, yeni liberal politikalar›n Türkiye'deki yans›malar›d›r. Baﬂka bir türlü izah etmek mümkün de¤ildir. 24
Ocak kararlar›n›n devam›d›r bugünkü konuﬂtu¤umuz süreç.
Bak›n›z arkadaﬂlar, 80 sonras› bir tarafta bütün dünyaya yeni liberal politikalar› belirleme ve art›k onu uygulama diye verdi¤imizde bizim ülkemizde bu kararlar›n en iyi uygulay›c›s› olan bir ﬂans›m›z vard› tabii. En iyi uygulayan Turgut Özal idi.
‹lk Serbest Bölge ilan›, Türkiye'de henüz az önce konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z›n de¤indi¤i
12.12.1953 tarihli ve 6209 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu yürürlükte oldu¤u dönemdedir. Bugün üstünde konuﬂtu¤umuz Serbest Bölgeler Kanunu 6.6.85 de
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3218 say›l› yasayla ilan edilmiﬂtir. Ama Türkiye'de serbest bölge ilan karar›n›n kapsaml› tarihi, yani baﬂlang›c› 3.11.1983'tür. Yani demek ki bugünkü yürürlükte olan
3218 say›l› yasadan önce 1953 tarihli yasaya göre bir süreç baﬂlat›lm›ﬂt›r ve o
süreç baﬂlam›ﬂt›r ve baﬂlang›c› da Antalya ve Mersin Limanlar›'n› serbest bölge
olarak tespiti ve gruplar›n›n belirlenmesi karar›d›r.
En son bugün üstünde konuﬂtu¤umuz ‹pekyolu Vadisi Serbest Bölgesi de
15.12.1998 tarihlidir. Arada 41 tane Bakanlar Kurulu karar› vard›r serbest bölgelerle ilgili. 41 kez Bakanlar Kurulu karar alm›ﬂt›r. Tabi bu 41 kez Bakanlar Kurulu'nun
ald›¤› karar 41 tane bölge anlam›na gelmiyor. Mesela Antalya, Mersin serbest bölgelerini önce ilan ediyor, sonra s›n›rlar›n› belirliyor, sonra kurucu ﬂirketi görevlendiriyor gibi süreçler içeriyor. Ben bu 41 Bakanlar Kurulu karar›nda dikkatimizi çeken
bölümleri bilgilerinize sunmak istiyorum. Burada bir kez, Serbest Bölgeler Kanunu'nda biliyorsunuz, “3218 say›l› yasan›n amac›n›, ihracat› art›rma amac›yla bir
üretim faaliyetinin olabilece¤ini...” diye devam ediyor yasan›n giriﬂ maddesi. Burada
tabi bu kararlarda ilginç küçük küçük notlar var. Örne¤in ‹zmir, ‹zmir Gaziemir Serbest Bölge S›n›r› 10.08.89'da ilan edildikten sonra, pardon daha önce ilan edildikten sonra s›nai amaca bir de ticari amaç ekleyen bir Bakanlar Kurulu karar› daha
ç›k›yor. Böyle baz› bölgelerde s›nai amaca ticari amaçlar ilave eden kararlar var ve
sonra bu kararlardan sonra ilan ediliyor, s›n›rlar› belirleniyor, sonra peﬂpeﬂe geliyor. Kurucu firmalar›n görevlendirilmesi de ayr› Bakanlar Kurulu karar› olarak devam ediyor.
Tabii burada çok ilginç kararlar var. Biz yani mühendis mimarlar olarak, o
co¤rafyan›n neden öyle serbest bölge yap›lmak istendi¤ini bütün zorlamam›za ra¤men çözemedik. Yine böyle flu, yani çok ilginç bir karar var okumak istiyorum, bilgilerinize sunmak istiyorum. 03.11.1990 tarihinde ‹stanbul Ataköy Turizm Kompleksi'nde bulunan Galleria ünitesinin k›y› bankac›l›¤› faaliyetlerinin yürütülmesi amac›yla serbest bölge ilan edilmesine ait karar var. Karar›n özeti bu ama içeri¤i nas›l
biliyor musunuz arkadaﬂlar? Okuyorum içeri¤ini de. ‹stanbul Ataköy Turizm Kompleksi'nde bulunan Galleria'n›n C blok 1. ve 2. katlar›ndaki bölümler, diye inan›lmaz bir
ﬂey. Bir binan›n C blokunun 1. ve 2. katlar› serbest bölge oluyor. Yani ﬂimdi de¤erli
arkadaﬂlar, devam ediyor bunlar.
Tabii Özal'la baﬂlayan bir süreç dedik. Tabi Özal'›n baﬂbakan oldu¤u 3 Kas›m
1983, ayn› zamanda Kenan Evren'in cumhurbaﬂkan› oldu¤u bir dönem. Ben ﬂöyle
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bir bilgi de sunmak istiyorum. Sonra da Y›ld›r›m Akbulut'un Baﬂbakan, Özal'›n Cumhurbaﬂkan› oldu¤u bir dönem. ‹zmir Deri Serbest Bölgesi ilan oluyor. Mesut Y›lmaz'›n Baﬂbakan, Süleyman Demirel'in Cumhurbaﬂkan›; Necmettin Erbakan'›n Baﬂbakan, Demirel'in Cumhurbaﬂkan› oldu¤u dönemler. ﬁimdi bu tabii bize ﬂeyi ça¤r›ﬂt›rd›. Biz SEKA orman fidanl›¤›n›n KoçFord ortakl›¤›na devrine de iptal davas› açt›k
ve sürüyor davam›z. Muhtemelen de kazanaca¤›z. Baﬂbakan da söz verdi. ﬁayet
bu konuda imara iliﬂkin bir usulsüzlük varsa biz bu iﬂi geri al›r›z dedi. Ald›raca¤›z
da bu karar›, ben buna inan›yorum. Arkadaﬂlar o tarihlerde Türk Mühendis Odalar›
Birli¤i olarak bir ﬂeyi sorduk biz bütün devlet yetkililerine, Cumhurbaﬂkan› dahil. Bize dünyan›n herhangi bir örne¤ini, herhangi bir ülkesinde deniz k›y›s›nda bir otomotiv fabrikas› örne¤ini verirseniz dava açma hakk›ndan vazgeçiyoruz dedik. Yok böyle
bir ﬂey. Buradaki arkadaﬂlar dahil, varsa biz bilmiyorsak lütfen söyleyin. Deniz k›y›s›nda bir otomotiv fabrikas› yok. Dünyada bir tek Türkiye'de var. Yine hat›rlayacaks›n›z, iﬂte yat›r›m buraya yap›lmazsa Portekiz'e yap›lacak diye baﬂbakan demeçler
verdi. Araﬂt›r›ld› bu konu. Portekiz'in hiç haberi yok bu iﬂten. Biz Portekiz'deki mühendis mimar örgütleri kanal›yla bunu sordurduk. Gerçekten hay›r dediler böyle bir
ﬂey yok, ilgisi yok. ﬁimdi ‹spaﬂ'›n ‹stanbul Trakya Serbest Bölgesi'nin temel atma
töreninde yine Cumhurbaﬂkan› bir demeç verdi. Cumhurbaﬂkan› serbest bölgeleri
çok seviyor, serbest dolaﬂmak için herhalde. 400 tane daha bölge s›rada bekliyor.
De¤erli arkadaﬂlar, ben memleketimi söylemeyi pek hani sevmem. Öyle bir
hemﬂehricilik ﬂovenizmden yana de¤ilim ama biz geçen hafta Bursa'dayd›k. Yine
TMMOB olarak. Bursa'daki bütün bu do¤a yok edicili¤i, atmosferi, do¤al kaynaklar›m›z› yok eden Uluda¤'dan baﬂlayan bütün projeleri bas›n, yerel bas›nla gezdik. Bir
ﬂeye tan›k olduk Gemlik'te. Say›n Genel Müdür burada belki bilgileri olmayabilir,
Gemlik'i ç›kt›ktan sonra Bursa istikametine azot fabrikas›na ayr›lan ﬁükrü Kaya'n›n çiftli¤i dedi¤imiz bölgeye giden yerde muazzam zeytinliklerin kesildi¤ini ve
katledildi¤ini gördük. Bas›n mensuplar› dediler ki burada serbest bölge giriﬂimi
baﬂlad›. Önce a¤açlar› yok ediyorlar, arkas›ndan serbest bölge kuracaklar. Sonra
Bursa'ya geldik tabii. Bursa'daki ya¤ma ve rant projelerini gezdik, oradan Uluda¤'a
ç›kt›k. Ben Bursal›’y›m do¤ma büyüme. Yani oradaki tekstilcilerin baya¤› kökenini
biliriz biz. Mesela Cavit Ça¤lar'›n ﬂu anda tekstil fabrikas›n›n bulundu¤u alan›n bile
müracaat› Köﬂk'te. Serbest bölge yapmak için. Yani kokusu ç›km›ﬂ durumda olay›n.
Serbest bölge kavram›yla amaçlananla fiilen yürütülen aras›nda her zaman Türki-
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ye'deki temel devlet uygulamalar›nda oldu¤u gibi aralar›n›n aç›ld›¤›n› görmekteyiz.
Buna bir örnek daha verip serbest bölgeye iliﬂkin daha köklü, ekonomik ve toplumsal görüﬂlerimizi aktarmak istiyorum. De¤erli arkadaﬂlar, Serbest Bölgeler Kanunu'na göre, mevcut kanuna göre arazi kullan›m› diye bahsedilir, hep arazi kullan›m› denir. Yine genel müdürümüz burada, yetkili di¤er arkadaﬂlar›m›z burada. Buralar art›k bir rant kayna¤›. Arazi el de¤iﬂtirme ve rant yaratma arac› olarak görülmekte. Belge mi? De¤erli arkadaﬂlar, ‹spaﬂ s›n›r tan›maz bir gelecek. Türk Hava
Yollar› dergilerinde verdikleri ilan elimde duruyor. Bir bölümünü okumak istiyorum.
buradan diyor ki verdi¤i reklamda, S›n›r tan›maz avantajlarda tapu, ‹spaﬂ sundu,
sat›n al, sahip ol. Uygulamayla serbest bölgeye farkl› bir bak›ﬂ aç›s› getiriyor. Yani
yasa böyle bir bak›ﬂ aç›s› getirmemiﬂ. Ama bu ﬂirket herhalde farkl› bir bak›ﬂ aç›s›
getiriyor. Gayrimenkulleri tapuyla satma devri. Oysa bizim bildi¤imiz, yasada yorumlad›¤›m›z, yönetmeli¤i yorumlad›¤›m›z bölümde burada bir kullan›m hakk› verilebilir ve bu kullan›m hakk› da Serbest Bölgeler Yasas› ve yönetmeliklerinde Hazine
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü ve Bölge Müdürlü¤ü'nün o amaca dönük gerçekten kullan›p kullanmad›¤›na iliﬂkin sicilleri tutulur demektedir. Baz› belgelerin iptal edildi¤i bilgisini ald›k do¤rusu Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü'nden.
ﬁimdi böyle bir süreç, zaman bitiyor herhalde ama bizim sözümüz çok. ﬁimdi
2. bölüme geçmeden belki söz zaman› kalmaz diye hani ne olur ne olmaz diye söyleyelim. De¤erli arkadaﬂlar, ben ﬂöyle bir ﬂeye sizi davet ediyorum. Son günlerde Türkiye'de inan›lmaz bir tart›ﬂma yap›lmakta. ‹nan›n Mustafa Kemal'in bir dönem gaflet delalet içinde dedi¤i. H›yaneti demiyorum belki yapmazlar uyar›rsak diye böyle
bir süreç var. Yani nedir bu süreç? Yap, iﬂlet, devret. Yap, iﬂlet modelleriyle uluslararas› tahkime gidebiliriz diyorlar, ticari bir iﬂtir gidebiliriz diyorlar. Bak›n arkadaﬂlar, bunun serbest bölgeyle ne ilgisi var? Tabii ben hep iyilik olarak konuﬂmaya çal›ﬂ›yorum. Bir karar ilan ediliyor. Bu kararda yap, iﬂlet, devret modeliyle yap›lacak
olan bir termik santralin, zaman›n›z› almayay›m arada bakaca¤›m, elimde kararlar›
var çünkü. ﬁimdi ﬂunlar› birleﬂtirelim ayr› ayr› taﬂlar›, zaten küreselleﬂme politikalar› ve o parçalay›c› mant›k bize ﬂunu dayat›yor. Bütün düﬂün mekten uzaklaﬂt›r›yor. Noktasal hedeflere yöneltiyor, parçalar üzerin den bizi tart›ﬂt›rarak bütünlük
kavramam›z›, bütünü anlamam›z› dolay›s›yla buna bütünlüklü bir karﬂ› ç›k›ﬂ› ve co¤rafyan›n farkl› bölge lerinde bundan ma¤dur olan insanlar›n buluﬂmas›n› engelliyor.
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Ama biz bütünü kurmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu bütünü ﬂöyle anl›yoruz. Bir taraftan serbest bölgeler var bu yap, iﬂlet, devret ile. Termik santraller de yap, iﬂlet, devretle.
Yap, iﬂlet, devretle serbest bölgenin ne ilgisi var arkadaﬂlar? Ne alakas› var böyle
bir ﬂeyin? Ama yap, iﬂlet modelleri bir özelleﬂtirme uygulamas›n›n kendidir. Uluslararas› tahkim sadece TBMM iradesinde olan bir hakt›r. Bunu o kullan›rsa yine biz
hesap sorar›z ayr›, ama böyle kalk›p da k›y›s›ndan köﬂesinden k›v›rarak, ederek 65
tarihli anlaﬂmalar› referans göstererek...
ﬁimdi bu olay ﬂudur. Bu Türkiye'de 1980 sonras› izlenen art›k ihracata dayal›
büyüme politikalar›n›n yans›malar›d›r. Biliyorsunuz 1980 öncesi özellikle 1970 dünya krizi nedeniyle bizim gibi az geliﬂmiﬂ ülkelerde korumac› politikalar vard›r. Ama
art›k 80 'e do¤ru geldi¤imizde, dünyada yaﬂanmakta olan krizin Türkiye'deki etkileri
de hissedilir bir ﬂekilde ortaya ç›k›nca iﬂte o Reagan, Thatcher iﬂbirli¤iyle ve Özal’la
birlikte baﬂlayan süreç art›k yeni bir sermaye büyüme birikim sürecidir. Bu büyüme
sürecinin 18, 19 y›ll›k prati¤i üzerine çok ﬂey anlat›labilir, çok ﬂey konuﬂulabilir. Serbest bölgelerde gerçekten yasaya uygun, ihracat› art›rmak amac›yla üretim faaliyetinin olup olmad›¤›, ticari k›y› bankac›l›¤› gibi ﬂeyleri ikinci bölümde belgelerle, bilgilerle aktarmaya çal›ﬂaca¤›m. Ama sonuç da ﬂudur. 19 y›ll›k pratik bize hangi yasa adl› alt›nda olursa olsun bu co¤rafyada b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler
diye bütünlüklü bir ya¤man›n önünü açm›ﬂt›r. Buna hep birlikte dur demek zorunday›z. Biz bu duruﬂun bu ya¤maya, talana karﬂ› bir duruﬂun hukuk alan›nda da di¤er
meﬂru alanlarda da mücadelesini yürüten bir örgütüz ve devam edece¤iz. Teﬂekkür
ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Beﬂiktepe'ye teﬂekkür ediyoruz. Üçüncü konuﬂmac›m›z say›n Ertu¤rul
Önen. Ben eski ‹hracat Genel Müdürü Say›n Önen'i sunuyorum. Eski Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› Müsteﬂar›, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'n›n ilk müsteﬂar›, otuz y›l kamu hizmetinden sonra 1995 sonunda emekli olmuﬂ, halen Türk D›ﬂ Ticaret Vakf› Yönetim
Kurulu Baﬂkan›, Trakya Serbest Bölgesi A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Serbest
Bölgeler ‹ﬂleticileri Derne¤i Yönetim Kurulu üyesi. Buyurun Say›n Önen.

>>> 1990-2006 PANELLER

1291

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1292

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Ertu¤rul Önen
Efendim, teﬂekkür ederim. Evet de¤erli izleyiciler, de¤erli bas›n mensuplar› hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Önce tabii merak ettim, böyle bir toplant› acaba nereden ihtiyaç has›l oldu, yap›ld› diye. Ama görüyorum ki gerçekten iﬂ akut hale gelmiﬂ
ve o nedenle bu toplant› düzenlenmiﬂ. Biz yeni bir derne¤iz. Ben dernek ad›na burada bulunuyorum. Bir yerde bu akut hale gelme durumunu biz de tespit etti¤imiz
için bu derne¤i kurmak ihtiyac› duyduk. Bu toplant›da ad›m›z› duyurma imkan› bulduk. Bu toplant›da sesimizi duyurma imkan› buldu¤umuz için ayr›ca toplant›y› düzenleyenlere teﬂekkür ediyorum. ﬁimdi efendim, bugün serbest bölge kavram›n›
dünya üzerindeki ekonomik geçerli¤i aç›s›ndan zannediyorum tart›ﬂm›yoruz. Çünkü
dünya üzerinde serbest bölgelerin bir ekonomik araç olarak faydal› oldu¤u, dolay›s›yla tatbik kabiliyetinin bulundu¤u ve bu amaçla da tatbik edildi¤ini hepimiz biliyoruz. En geliﬂmiﬂ ülkelerden daha az geliﬂmiﬂ ülkelere, geniﬂ mahalindeki ülkelere kadar dünyan›n çok yöresinde serbest bölge tatbikat› var. Bizde de arkadaﬂlar›m›z
anlatt›lar, iﬂte 3218 say›l› kanun 1985'te yürürlü¤e girmiﬂ. Ama ondan önce de yine serbest bölgelerin Türkiye'de çeﬂitli ﬂekillerde tatbik edildi¤ini görüyoruz. ﬁimdi
meﬂhur bir Karadenizli f›kras› vard›r, lütfen Karadenizli arkadaﬂlar›m›z al›nmas›nlar. Karadenizli a¤›r bir suç iﬂlemiﬂ ve de idama mahkum olmuﬂ. ‹nfazdan önce sormuﬂlar, nedir son sözün diye. Ha bana bu bir ders olsun demiﬂ. Bizim de ulus olarak her ﬂeyi mahvettikten, bitirdikten sonra ders ç›karmakta üstümüze yoktur.
ﬁimdi bizim bu birli¤i kurarken iﬂte amaçlar›m›zdan biri buydu. Serbest bölge
denen olay Türkiye'de gerçekten ifrat noktas›na gelmiﬂtir ve müessese tümüyle
çökmek üzeredir. Bu çöküﬂe acaba biz kendi aç›m›zdan nas›l dur diyebiliriz, diye bir
araya gelmeye karar verdik. ﬁimdi ben geçmiﬂte, kamuda oldu¤um dönemlerde hat›rlar›m, s›n›r ticareti diye bir kavram ç›km›ﬂt›. Bu halen uygulan›yor. Baﬂlang›çta
bakt›k, gerçekten Türkiye'nin çok geri kalm›ﬂ yörelerinde hiç bir ekonomik canl›l›k
yok. Acaba biz buray› ekonomik bak›mdan nas›l canland›rabiliriz diye düﬂündük. Bir
fikir olarak sonra dedik ki s›n›r ticaretine açal›m, dar bir co¤rafi alanda o bölgenin
üretimini komﬂu ülkenin üretimiyle oradaki yaﬂayan insanlar›m›z de¤iﬂtirsinler ve
dolay›s›yla da bir ekonomik de¤iﬂimin canl›l›¤› buraya gelsin. Biz buna böylece baﬂlad›k. Bir müddet sonra bakt›k ki her s›n›r ﬂehri bunu talep etmeye baﬂlad›. S›n›r
ﬂehridir, ekonomik kalk›nm›ﬂl›¤› yeterli de¤ildir, diye onlara da müsaade verdik. Ama
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bu sefer s›n›r ﬂehrine komﬂu olan ﬂehirler de talep etmeye baﬂlad›. Arkas›ndan
mallar›n hüviyeti de¤iﬂti. Yani o bölgede üretilen mallar de¤il de art›k ‹stanbul'da
Arçelik fabrikas›n›n üretti¤i mallar da oraya gelip s›n›r ticaretine konu yap›lmak istendi ve neticede iﬂ gerçekten bir ifrat noktas›na geldi. Bunun çok de¤iﬂik kesimlerde örneklerini hepimiz s›ralayabiliriz.
ﬁimdi serbest bölge olay› da gerçekten böyle bir hale gelmiﬂtir. Türkiye'nin
serbest bölgelere ihtiyac› vard›r. Bak›n kanun ne diyor. 3218 say›l› kanunun birinci
maddesini açt›¤›m›z zaman bu sayd›klar› amaçlara karﬂ› ç›kmak mümkün de¤il ve
gerçekten serbest bölgeler amac›na uygun olarak kullan›ld›klar› taktirde de Türkiye
ekonomisinin yarar›na olacakt›r. Ne diyor bak›n. Bu kanun, Türkiye'de ihracat içi yat›r›m ve üretimi art›rmak, yabanc› sermaye ve teknoloji giriﬂimini h›zland›rmak, ekonominin girdi ihtiyac›n› ucuz ve düzenli ﬂekilde temin etmek, d›ﬂ finansman ve ticaret imkanlar›ndan daha fazla yararlanmak üzere serbest bölgelerin kurulmas›n› öngörüyor. ﬁimdi bu amaçlar›n hepsi çok güzel bunu hepimiz okeyleriz. Ama acaba
bugün tatbikat böyle oluyor mu? Birincisi ben samimiyetle söylüyorum bu birli¤in
içinde olan bir arkadaﬂ›n›z olmama ra¤men, muhalefet cephesinin temsilcisi gibi
konuﬂuyorum. ﬁu anda serbest bölgeler bu amaçlara uygun faliyet göstermemektedir. Bunun bu amaçlara uygun faaliyet gösterir hale gelmesi gerekir diyorum.
‹kincisi efendim, biraz önce ifrattan bahsettim. Bugün Türkiye'de benim bildi¤im say›n genel müdür herhalde daha detayl› bilgiler verecektir, 17 tane serbest
bölge vard›r. Bunlar›n birço¤u son y›llarda ortaya ç›km›ﬂt›r. Ama çok daha vahimi
var. ﬁu anda benim bildi¤im kadar›yla 50'nin üzerinde serbest bölge pay plan›nda
beklemektedir. Yani neredeyse hemen hemen her kente bir serbest bölge yapmak
üzereyiz. Tabi biz bununla da yetinmedik. ‹ﬂte biraz önce Say›n Beﬂiktepe'nin uzun
uzun detayl› olarak anlatt›¤› bir serbest bölge projesiyle karﬂ› karﬂ›yay›z. ﬁimdi bizim toplam serbest bölgelerimizin ﬂu andaki alan› san›yorum 1415 kilometrekaredir.
Bir kez tek bir defada kurulmak istenen yeni serbest bölgelerin alan› 100 kilometrekaredir. Yani mevcut serbest bölgelerin neredeyse 7 kat›na varan bir kapasite devreye sokulmak istenmektedir. ﬁimdi tabii sormak laz›m Türkiye'nin buna ihtiyac› varsa tamam, amenna, bunu yapmak laz›m gerçekten. Peki, Türkiye'nin buna
ihtiyac› var m›d›r? Hay›r, kesinlikle yoktur. ﬁu anda 17 serbest bölgenin takriben
yüzde 50'ye yak›n k›sm› boﬂtur, kullan›lmamaktad›r. Yani Erzurum boﬂtur. Özellikle
o bölgeleri kalk›nd›rmak amac›yla ihdas edilen Erzurum'daki serbest bölge boﬂtur.
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Benim bildi¤im Mardin'deki serbest bölge boﬂtur, Kayseri'deki serbest bölge boﬂtur, Yumurtal›k boﬂtur. Hatta bat›daki baz› örnekleri de halen tam doluluk oran›na
ulaﬂmam›ﬂt›r. Keyfiyet böyle iken, devlet yeniden nereden akl›na düﬂtüyse bilemiyorum büyükçe bir serbest bölge ihtisas etmek gere¤i duydu. Hem de biraz önce video filminden izledim yani sanki Türkiye'de hiç çorak, k›raç arazi yokmuﬂ gibi ormanlar›n, deltalar›n üzerine, denizin kenar›na bunu yapmak üzere aya¤a kalkm›ﬂ.
ﬁimdi arkadaﬂlar, elimizi vicdan›m›za koymam›z laz›m. Biz, bir de uluslararas›
antlaﬂmalara biraz önce yine Celal Bey'in ifade etti¤i gibi ekonomik bak›mdan da
imzalar atm›ﬂ bir ülkeyiz. Biz Dünya Ticaret Örgütü'nün taraf›y›z. Biz Avrupa Birli¤i
ile Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›n› imzalad›k. ﬁimdi bir ülke düﬂünün ki bir say› daha verece¤im bugün toplam zannediyorum Avrupa Birli¤i'nde 25 civar›nda serbest bölge
var, bizde 17. Bir ülkede 17; 15 tane ülkede de 25 civar›nda serbest bölge var ve
metrekare alan olarak da bizim serbest bölgelerimiz onlardan daha büyük. ﬁimdi
biz bunla yetinmiyoruz diyoruz ki biz sizin ﬂimdi 7 kat›n›z 8 kat›n›z kadar bir yeni
serbest bölge daha kuruyoruz. ﬁimdi Gümrük Birli¤i Antlaﬂmas›'nda serbest bölge
konusu tabiri caizse es geçilmiﬂtir. Yani iki taraf da görmezlikten gelmiﬂtir. ﬁimdi
siz böyle bu h›zla devam edip her isteyene bir serbest bölge kurmaya kalkarsan›z
ondan sonra bir gün size ç›kacak biri düdü¤ü çalacak diyecek ki paydos. Ben serbest bölgeden gelen mallar› vergilendirmedi¤iniz taktirde kabul etmiyorum. ‹ﬂte bu
olay serbest bölgenin sonu demektir. Yani Türkiye yavaﬂ yavaﬂ kendi ekonomisine
gerçekten hizmet edecek, en az›ndan o amaçla tasarlanan, o amaçla uygulamaya
konulan bir kurumsal yap›y› son derece düﬂüncesizce hareket ederek, ölçüsüzce
hareket ederek tehlikeye atmaktad›r. Bundan biz bu sektörün içinde olan, bu sektöre yat›r›m yapm›ﬂ olan, devlete güvenerek devletin bu kadar ölçüsüz hareket
edece¤ini düﬂünmeyerek ortaya ç›km›ﬂ olan yat›r›mc›lar olarak da ciddi kayg› duymaktay›z. Bu sektörün gelece¤ini biz ciddi olarak tehlikede görmekteyiz.
ﬁimdi tabii serbest bölgeler için söylenecek çok ﬂey var. Bugün mesela Gümrük Birli¤i'nden bir örnek vermek istiyorum. Gümrük Birli¤i'ne geçti¤imizde bir k›sm›m›z çok sevindik, bir k›sm›m›z üzüldük. ﬁimdi sevinenler dediler ki "Tamam biz Gümrük Birli¤i'ne geçtik evet Türkiye'de iﬂte ekonomide çok olumlu geliﬂmeler olacak, d›ﬂ
tica retimizde bir patlama yaﬂayaca¤›z, Türkiye'nin refah› artacak." Karﬂ› görüﬂlü
olanlar da, "Hay›r, Gümrük Birli¤i'ne geçtik, bizim istismar edilmemiz için, bizim kullan›lmam›z için bat›l›lar›n önüne yeni bir mekanizma geçti." dediler. ﬁimdi tabi ikisi-
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nin de küçük de olsa gerçek paylar› var. Ama realite ﬂuydu: Biz zaten Gümrük Birli¤i'nden alaca¤›m›z, daha do¤rusu Avrupa Birli¤i'nden alaca¤›m›z herﬂeyi alm›ﬂt›k.
Yani Gümrük Birli¤i ile onlar bize taviz vermedi biz onlara verdik. ‹kincisi belki mali
protokolün yürütülmesi ile bir tak›m imkanlar kazanacakt›k. O da olmad›.
ﬁimdi burada uygulama döneminde ﬂunu gördük, gerçekten d›ﬂ ticaretimiz
patlad›. Ama ne patlad›? ‹thalat›m›z patlad›, ama ihracat›m›z ayn› geliﬂmeyi gösteremedi. Bunu hepimiz tahmin ediyorduk ama bir ﬂeyi bekliyorduk. Bekledi¤imiz bir
ﬂey vard›, diyorduk ki "Bu sayede, iﬂte ortak bir ekonomik alan›n yaratt›¤› avantajla Gümrük Birli¤i'nin yaratt›¤› bu ekonomik avantajla Avrupa Birli¤i kaynakl› yabanc› sermayeyi çekebiliriz. Bu sayede de iﬂte orta vadede Türkiye'deki kapital ihtiyac›n›, teknolojik geliﬂmeyi ve yeni pazarlara ulaﬂmay› sa¤layabiliriz" düﬂüncesindeydik ve serbest bölgelerin de bunun için iyi bir zemin oluﬂturaca¤›n› düﬂünüyorduk.
Ben zannediyorum özellikle kamuda bu konuyla görevli arkadaﬂlar›m›z özellikle bu
amaçta olsunlar son zamanlarda serbest bölgelere s›cak bakt›lar. Ama maalesef
bir tak›m sizlerin de bildi¤i geliﬂmelerin sonucunda bu amaca ulaﬂamad›k. Ama tabii bu s›cak bakma hiçbir zaman bu iﬂi istismar boyutlar›na ulaﬂt›rma, ifrat boyutlar›na ulaﬂt›rmay› hakl› k›lmaz. Ben kamudaki arkadaﬂlar›m› y›llard›r tan›yorum, birlikte çal›ﬂt›k. Onlar›n bu konularda son derece duyarl› olduklar›n›, belli prensipleri
sonuna kadar uygulamaya gayret ettiklerini biliyorum. Ama diyeceksiniz niye böyle
oldu? Maalesef siyasi nedenlerle böyle oluyor, bunu hepimiz biliyoruz. Yani siyasetçi
hangi iﬂe elini sokarsa o iﬂte muhakkak bozulmayla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Yani
ben hat›rlar›m her ilin milletvekili ve hele bakan ç›km›ﬂsa o ilden mutlaka hemen bir
müddet sonra iﬂte o ilin ﬂirketleri, ileri gelenleri giderler ve mutlaka baﬂka bir ilde
ne varsa ayn›s›n› kendi illerine de yap›lmas›n› isterler.
Tabii ne kadar muvaffak olabiliriz onu bilemiyorum ama bir vaka var ki serbest
bölgeler iﬂi bugün ç›¤›r›ndan ç›km›ﬂt›r. Yani bunu alt›n› çizerek söylemek istiyorum.
‹ﬂte hep beraber, elbirli¤iyle inﬂallah düzeltmek k›smet olur diyorum. Efendim ben
ikaz almadan konuﬂ mam› bitirmek istiyorum. E¤er sonradan söz gelirse tekrar
görüﬂlerimi ifade edece¤im. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Önen'e teﬂekkür ediyoruz. Dördüncü konuﬂmac›m›z Say›n Selahattin
Okur. Say›n Okur ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezunu. A¤›rl›kl› olarak
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sendikalarda çal›ﬂt›. Otomobil iﬂ sendikas›n›n 1982-85 dönemi toplu iﬂ sözleﬂmesi
uzman›, Lastik ‹ﬂ'te 1986 y›l›nda e¤itim uzman› olarak görev ald›. ﬁu anda Deri
‹ﬂ'in Genel Koordinatörü, Genel Baﬂkan Dan›ﬂman› ve Yaz› ‹ﬂleri Müdürü. Buyurun
say›n Okur söz sizin.

Selahattin Okur
ﬁimdi sesim geliyor mu fark edemiyorum. Biz bu iﬂe nereden bulaﬂt›k ben biraz o noktaya temas etmek istiyorum. Bizim Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaﬂ›k 120 iﬂyerinde örgütlenmemiz vard›. Yan tarafta da 1992’lerde yan›lm›yorsam veya 93 s›ralar›nda bir Deri Serbest Bölgesi kuruldu. Biz o zaman biraz sevinmiﬂtik, ya ne güzel buraya ham deri gelecek, ham deri buradan girecek, bu
fabrikalar üretimi art›racak, istihdam artacak biz de örgütlenece¤iz diye düﬂünüyorduk. Fakat aradan geçen zaman içerisinde Deri Serbest Bölgesi öyle ﬂiﬂti ki,
dediler biz yan taraf›da istiyoruz. Ankara'da Organize Deri Sanayi Bölgesi'nin tamam›n› serbest bölge yapal›m diye bir giriﬂimde bulunduklar›n› ö¤rendik. Kendi aralar›nda da s›k s›k bu sorunu gündeme getirdiklerini, tart›ﬂt›klar›n›, karar aﬂamas›na geldiklerini, hatta Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'yla temaslar› oldu¤unu da
ö¤renmiﬂ olduk. Bu vesileyle biz bu meselenin üzerine gittik. Tabi yasalar› bulduk.
Serbest Bölgeler Yasas›'n›. Arkas›ndan dünyada serbest bölge örnekleriyle ilgili bir
çok yay›nlar› gözden geçirdik. ﬁu noktaya geldik .Uzatmak istemiyorum, bizim burada karﬂ›laﬂt›¤›m›z serbest bölge olay›, çok eski zamanlardan beri süregelen, böyle k›y›da veya s›n›rda mallar›n depoland›¤› transit gelip geçiﬂ yapt›¤› bir olay de¤il.
Bu 1960'lardan 1970'lerden sonra dünya ölçüsünde ortaya ç›kan yeni bir kategori.
Yani dünyada bunun örnekleri özellikle serbest ihracat bölgeleri diye ortaya ç›k›yor.
Özellikle Güneydo¤u Asya ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerinde, azgeliﬂmiﬂ ülkelerde yabanc› sermaye böyle ola¤anüstü imtiyazlarla donat›lm›ﬂ bölgeye gelerek dünyaya ihracat amac›yla fabrikalar kuruyor, istihdam yap›yor ve o ülkenin siyasileri
de, otoriteleri de bu do¤rultuda karar veriyor.
ﬁimdi bu anlamda serbest bölge olay›n›n bir iki uluslararas› yazarlar taraf›ndan yap›lan tan›m›n› vermek istiyorum. Bir tan›ma göre serbest ihracat bölgesi ihracat amac›yla üretime tahsis edilmiﬂ ithal edilen hammadde ve ara girdilerin nihai ürüne dönüﬂtürüldü¤ü fiziki olarak ve idari olarak gümrük iﬂlemlerinin d›ﬂ›nda
kalan sanayi bölgeleridir. Yani ihracat amac›yla nihai ürüne dönüﬂtürülen üretim
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bölgeleri, fiziki ve idari bak›mdan ülke topraklar›ndan ayr›. Gelin Tuzla'daki Organize
Deri Sanayi Bölgesi'nin bitiﬂi¤indeki serbest bölgeyi görün. Tel örgülerle çevrilmiﬂ.
Dünyada bir tek örnekleri de buna benzerdir. Tel örgülerle çevrilmiﬂ veya duvarlarla
çevrilmiﬂ, kap›s›na polis konmuﬂ, kolluk kuvvetleri konmuﬂ. Kamu gücü özel ﬂirketlere devredilmiﬂ, büyük ölçüde böyle girilmez, kapal› uluslararas› alanlard›r. ﬁimdi bir
baﬂka tan›ma göre serbest ihracat bölgesi ülkenin di¤er ülkelerinden fizik olarak
tecrit edilmiﬂ bir çok durumda özel bölge polisi taraf›ndan korunan gümrükler ve
ülke yasalar› aç›s›ndan tam bir torba bölge niteli¤inde olan adeta ülke içinde ülke
olan bölgelerdir. Esas özellikler ihracat amac›yla sanayi üretimin oldu¤u ve uluslararas› pazarlara ihracat yapan bölgelerdir. Ülke s›n›rlar›ndan adeta ülke içinde
ama ülkeden kopuk bir vaziyettedir. Son bir tan›m yine serbest ihracat bölgelerinin
temel iﬂlevinin ucuz olan iﬂ gücünün uluslararas› üretimde etkin bir ﬂekilde kullan›lmas›n›n gerektirdi¤i özel koﬂullar›n sa¤lanmas› oldu¤u vurgulan›yor.
Yani ucuz iﬂgücünün kullan›lmas› ö¤esi ön plana ç›kar›l›yor. Gümrük ve di¤er
yasal düzenlemelerin sa¤lad›¤› ayr›cal›klar ayr›cal›klar ise ikinci planda. Özellikle
serbest ihracat bölgeleri iﬂgücünün sömürül mesi için özel koﬂullar›n sa¤land›¤›,
üretim yapan ve üretti¤ini d›ﬂar› satan bölgelerdir. Yani bu 1965'lerden 70'lerden
sonra dünyada söz konusu olan serbest ihracat bölgelerinin veya serbest bölgelerin temel karakterleri bunlard›r.
ﬁimdi bu bize nereden geldi? Birleﬂmiﬂ Milletler Örgütü UNIDO, aﬂa¤›daki olanaklar›n sözkonusu serbest üretim bölgelerinde standart bir donan›m olarak varoldu¤unu, dolay›s›yla bu f›rsatlar›n kaç›r›lmamas› gerekti¤ini ö¤ütlüyor. Diyor ki "Koﬂulsuz ve s›n›rs›z kar transferi ve bunun gelecek y›llar için garanti edilmesi, gelir ve
kurumlar vergilerinden ba¤›ﬂ›kl›k, yat›r›m mallar›n›n ve di¤er girdilerin gümrük ve
harçlardan muafl›¤›, yat›r›m ve girdilerin sübvansiyonu, k›sa ve orta uzun vadeli
kredilerin kulland›r›lmas›, bölgeyle deniz ve havalimanlar› aras›ndaki ulaﬂ›m ve hizmetlerde özel tarife uygulanmas›, arsa bina ve tesislerin kirayla ve elveriﬂli fiyatlarla devri, elektrik, su, haberleme fiyatlar›nda indirimli tarife, bak›m onar›m tesislerinde vs. diyor. Sendikalar›n bölgeye sokulmamas› veye sendikal haklar›n k›s›tlanmas›, firmalar›n sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulmas› veya firmalara düﬂen
primlerin devletçe ödenmesi, iﬂgücünün devletçe e¤itilmesi, daha neler neler neler..."
Yani bunlar art›k uluslararas› literatürlere girmiﬂ ﬂeyler arkadaﬂlar. Bize ne-
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reden geldi? Bize ﬂuradan geldi. Say›n Celal Beﬂiktepe konuya de¤indi ve biraz açt›.
Bize bu 1980'den sonra 24 Ocak kararlar›yla girdi. 24 Ocak kararlar› hepimizin bildi¤i gibi o güne kadar Türkiye'de uygulanan ithal ikameci sanayileﬂme modelinin iptal edilmesi, kald›r›lmas›, yerine ihracata yönelik sanayileﬂme modelinin ve aç›k kap›
politikas›n›n, ülke pazarlar›n›n yabanc› sermayeye ve yabanc› mallara karﬂ› tamam›yla serbest hale getirilmesinin ve bu politikan›n uygulan mas›n›n bir sonucudur.
80'den sonraki 12 Mart kararlar› Türkiye'nin tarihinde temel stratejik bir karard›r
ve kalk›nma modeli tamam›yla de ¤iﬂmiﬂtir. Bu model o güne kadar Güneydo¤u Asya ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerinde çok s›kça uygulanan bir modeldi. Yabanc›
sermayeyle kalk›nma modeli: O nedenle ülkeye yabanc› sermaye çekmek için her
türlü taviz verildi, her türlü ekonomik politik kararlar al›nd›.
Baﬂta da ülkede istikrar sa¤land›. Çal›ﬂan insanlar, emekçiler, demokratik
kitle kuruluﬂlar›, devrimci, ilerici partilerin hepsi susturuldu. Bu sadece bizde de¤il.
Bu modeli uygulayan her ülkede bu tür politik kararlarda yürürlü¤e konmuﬂtur dünyan›n her yerinde. Onun için hepimiz hat›rlar›z, 80'li y›llarda Turgut Özal bürokratlar› toplay›p uçaklara bindirip Hong Kong, Tayland, Singapur diye bütün dünyay›
dolaﬂ›rd›. Yabanc› sermaye davet turlar›na ç›kard› ve gitti¤i ülkelerde Türkiye'de iﬂgücünün çok ucuz oldu¤unu, tekstil iﬂçisinin 20 dolar ayl›kla çal›ﬂt›¤›n› söylüyordu.
Gerçekti o günlerde. Devletin de bir asgari ücret politikas› vard› sendikalar ve iﬂçileri zaten susturulmuﬂtu. Asgari ücretle belirleyici bir rol oynuyordu. ‹ﬂte bu ﬂartlarda bu modelin gerektirdi¤i Serbest Bölgeler Kanunu bize de geldi. 80'lerden önce de vard› Türkiye'de, ama ekonomik kalk›nma modeliyle uyumlu de¤ildi. O uygulamalar onun için tutmad›. Ne zaman ki 80'le birlikte ihracata yönelik yabanc› sermayeyle kalk›nma modeli diyelim Türkiye'ye ithal edildi, getirildi, yerleﬂtirildi.
Serbest bölgeler olay› da ona uygun olarak kanunlaﬂt›r›ld›. Burada bir parantez açmak istiyorum bu yabanc› sermayeyle kalk›nma modelinin ve yabanc› sermaye çekme stratejisinin temel ö¤elerinin biri de daha sonra özelleﬂtirme ﬂeklinde baﬂ›m›zda patlad›. Çünkü özelleﬂtirme olay›nda temelinde kamu kuruluﬂlar›n›n yabanc› sermaye devri yatmaktad›r esas olarak. Uluslararas› yabanc› sermayeyi Türkiye'ye çekme niyetleri ve planlar› yatmaktad›r ve nitekim bugün elektrik santrallerinin, petrol tesislerinin, Telekom'un ve büyük yat›r›mlar›n, büyük kamu kuruluﬂlar›n›n
ihalesinde dikkat edersek hep yabanc› sermaye ve partner olarak da özel ﬂirketler
Türkiye'de kat›lmaktad›r. Kanunu okumak istemiyorum biraz önce arkadaﬂlar›m›z
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kanunu aç›klad›lar. Ben Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'n›n Serbest Bölgeler
Genel Müdürlü¤ü'nün yay›nlar›ndan ﬂöyle bir toparlama yapt›m. Biraz can›n›z› s›kacak ama sab›rla dinlemenizi rica edece¤im.
Bölgede yap›lan faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma de¤er vergisi dahil olmak üzere di¤er her türlü vergilerden muaft›r. Avrupa Toplulu¤u, Ortado¤u, Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ve Kuzey Afrika Pazarlar›na kolayca ulaﬂabilmenin yan›n da dikkatinizi çekerim alt›n› çiziyorum 65
milyonluk Türk pazar›n› girebilme imkan› vard›r. Çok enteresan, dünyan›n hemen hemen hiçbir ülkesinde kendi iç pazar›na yönelik serbest bölge kurulmas›na izin verilmemiﬂtir. Ben bilmiyorsam di¤er bilen arkadaﬂlar söylesin, vard›r belki biriki istisna. O istisnalar›n içine biz de giriyoruz. Dikkat edin, 65 milyonluk Türkiye pazar›na
girebilme imkan›. Kendi pazar›n› da bu serbest bölgelerin mal satabilece¤i, ihraç
edebilece¤i bir alan haline getiriyorsun. Bölgede elde edilen kazançlar ve iratlar istenilen ülkeye serbestçe transfer edilebilmektedir. Her türlü bürokrasi ve k›rtasiyecilik en aza indirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Uygun fiyatlarla kullan›ma haz›r, modern büro ve depolar bulunmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkeler düzeyindeki haz›r altyap›n›n yan›nda
ileri teknolojiye dayal› üretim, ulaﬂt›rma hizmetleri sunulmuﬂtur. Kalifiye ve düﬂük
ücretli iﬂgücü bulunmaktad›r. Grev ve lokavt, alt›n› çiziyorum, her bir serbest bölgenin aç›l›ﬂ›ndan itibaren 10 y›l süre ile yasakt›r. Geçerli para birimi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› taraf›ndan kabul edilen dövizdir. Burada tüzü¤ü de getirdim Serbest Bölgeler Tüzü¤ü'nü. 99 y›la kadar faaliyette bulunabilme izni vard›r.
Bu izin dünyada say›l› ülkelerde çok az ülkede serbest bölgede tan›nm›ﬂt›r. Bizde
de tan›nm›ﬂt›r. Yurt d›ﬂ›ndan bölgeye giren mallar için gümrük vergisi al›nmamaktad›r. Takas zoruyla ticaret serbesttir. Türkiye'nin di¤er yerlerinden bölgeye yap›lan statüsler ihracat say›ld›¤›ndan, bölge kullan›c›lar› Türkiye'de ihracat fiyat›na
KDV'siz mal sat›n alabilirler. Yat›r›mc›lar ve kullan›c›lar kurduklar› tesisleri Serbest
Bölgeler Genel Müdürlü¤ü'nün izniyle baﬂkalar›na devredebilirler.
Bölgede faaliyet gösterecek firmalar tamamen yerli, yabanc› ve karma olabilir. Türkiye'de kredilerin faizi yüzde 20'lerden aﬂa¤›ya düﬂmez ken, minimum bir milyar liral›k yat›r›m yapacak firmalara yat›r›m tutar›n›n yüzde 40'›, y›ll›k yüzde 30
faiz ile beﬂ y›l vadeli kredi olarak verilmektedir. Enteresan bir ﬂey, bir nokta daha,
bu serbest bölgelerde yabanc› firmalara yerli firmalara tan›nan teﬂvikler aynen tan›nmaktad›r, bunlar olacak ﬂeyler de¤ildir bana göre. Keza saymakla bitmiyor. Tay-
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land, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, ‹rlanda gibi pek çok ülke de serbest bölgede
üretilen mallar ev sahibi ülkeye sat›lmas›na izin vermezken biraz önce söyledim bizde verilmektedir. Serbest bölge bankalar›ndan cazip krediler sa¤lanabilmektedir.
ﬁimdi serbest bölgelerimizde yap›labilen baﬂl›ca faaliyetlere dikkat edelim.
Üretim, al›m sat›m, depolama, bankac›l›k, sigortac›l›k, k›y› bankac›l›¤›, paketleme,
ambalajlama, bak›m, onar›m, montaj, mühendislik, kiralama, sergileme. Bunlar› ﬂunun için söylüyorum bu faaliyetlerin bir k›sm› ne oranda gerçekleﬂmiﬂtir ona gelmek
istiyorum. Rakamlar de¤iﬂti. 31 Temmuz 1993 tarihi itibar›yla faal durumda olan, o
zaman yenisini de verece¤im beﬂ bölgedeki kullan›c›lar›n faaliyet konular›na göre
da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, üretimin yüzde 13, ticaretin yüzde 58, kiralaman›n yüzde
10, bankac›l›¤›n yüzde 5, di¤er faaliyetlerin ise yüzde 6'l›k bir paya sahip oldu¤u görülmektedir. O tarihte ticaretin pay› yüzde 58, üretimin pay› yüzde 13, ticaretin,
bankac›l›¤›n, kiralaman›n, depolaman›n paylar› yüzde 81'dir. Hani bölgeler serbest
üretim bölgeleriydi? Sanayi merkezleri olacakt›, istihdam art›racakt›? Keza yine o
tarihte bölgelerde bulunan toplam kullan›c› ve say›s› 510, üretim faaliyetinde bulunan yerli ve yabanc› firma say›s› 65, ticari firma say›s› 297, kiralamayla u¤raﬂan
49, bankac›l›kla u¤raﬂan 28, depolamayla u¤raﬂan 39'dur. Bölgelerde bulunan firmalar›n yüzde 60'›, yani 297'si ticaretle u¤raﬂ›yor. Yüzde 12'si olan 65 firma ise
üretimde bulunuyor. Hani bu bölgeler kanuna göre ihracat amaçl› üretim merkezleri
olacakt›? Serbest bölgelerin toplam ticaret hacminde Türkiye'nin pay› yüzde 55’tir.
Bu yüzde 55'in en büyük k›sm› serbest bölgelerden Türkiye'ye yap›lan ihracat› oluﬂturur. Örne¤in 95 y›l› ilk dokuz ay›nda serbest bölgelerin ticaret hacmi 2 milyar
dolar olmuﬂtur. Bunun yüzde 50'sini Türkiye ile olan ticaret oluﬂturur. Türkiye'den
bölgeye yap›lan ihracat 359 milyon dolar, bölgeden Türkiye'ye yap›lan ihracat 662
milyon dolard›r.
Burada bir baﬂka yazar›m›z›n bir ﬂeyini okumak istiyorum size, destekleyici
mahiyette. Beklenenler gerçekleﬂti mi? Say›n Mustafa Özyürek 4 Haziran 1998
tarihinde Milliyet gazetesinde ﬂunu yaz›yor. Sekiz serbest bölge bulunmaktad›r. Bu
bölgelerde 28.02.97 tarihi itibariyle 257'si yabanc› olmak üzere toplam 1365 firma
faaliyet göstermektedir. Yani yabanc› firma say›s› neredeyse yüzde 18-19 bu bölgelerdeki. Yani di¤erleri 1000'den fazlas› yerli ﬂirket. Faal olan serbest bölgelerde
yaklaﬂ›k 11.000 kiﬂilik istihdam yarat›lm›ﬂt›r. Serbest bölgelerde oluﬂan ticaret
hacmiyle ilgili bilgiler y›llar itibariyle ﬂöyledir. Biraz önce söyledim arkadaﬂlar, bir
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nokta daha söyleyeyim. Örne¤in 1996 y›l›nda Türkiye'den bölgeye sat›ﬂ 584 milyon
dolard›r, bölgeden Türkiye'ye sat›ﬂ bir milyar 243 milyon dolard›r. Keza serbest
bölgelerle Türkiye aras›nda yap›lan ticaret toplam ticaret hacminin yüzde 30'unu
oluﬂturmaktad›r. Serbest bölgelerin asli amac›na isabet eden k›s›m yani bölgeden
yurt d›ﬂ›na yap›lan ihracat ise toplam ticaret hacminin yüzde 16's›na tekabül etmektedir. Bunlar olacak ﬂey mi arkadaﬂlar? Kanunun amaçlar›na, ç›kt›¤› tarihe,
aradan geçen zamana, rakamlara bak›yorsun serbest bölgeler Türkiye'ye yabanc›
mal satma üssü haline gelmiﬂ durumda. Bu rakamlar onu gösteriyor. Türkiye vergi
cennetimiz. Say›n Özyürek devam ediyor. Bak›n çok enteresan, bunu yeni ö¤rendik.
Serbest bölgelerde vergi olmad›¤› gibi buralarda elde edilen kazanç ve iratlar Türkiye'ye getirildi¤inde de vergi al›nmamaktad›r. Serbest bölge rejiminin sa¤l›kl› iﬂlemesi ciddi bir gümrük uygulamas› gerektirmektedir. Gümrük denetimi sa¤l›kl› yap›lmad›¤› zaman serbest bölgeler tam bir vergi planlamas› bölgesi haline gelmektedir.
Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma yurt içinde firma merkeziyle kurdu¤u
mekanizma yoluyla vergiden kurtulma a¤› kurmaktad›r.
Örne¤in yurt içinden firma daha az vergi ödemek istiyorsa kendi stoklar›nda
bulunan mal› düﬂük kar marjlar›yla serbest bölgedeki firmas›na ihraç etmektedir.
Bu ihracat dolay›s›yla Türkiye'deki firma KDV iadesi almaktad›r. Giden bu mal serbest bölgede belli bir süre bekletildikten sonra yüksek fiyatlarla yeniden ithal edilmektedir. Bu mekanizmayla yurt içindeki firman›n maliyetleri yükselip kar marj›
düﬂmektedir. Serbest bölgede bulunan firman›n ise ola¤anüstü kar› oluﬂmaktad›r.
Serbest bölgeden elde edilen kazançlar vergi d›ﬂ› oldu¤undan firma aç›s›ndan bir
s›k›nt›s› olmamaktad›r. Anlat›yor iﬂte bunlar birbirini destekleyen ﬂeyler.
Özür dilerim vaktimiz var m›? Biz emek cephesine gelemedik, o zaman ikinci
k›sm›na gelelim bir cümleyle. Yani arkadaﬂlar biz bu gerçe¤i aç›klayal›m dedik, dedik
de yani dert büyük. Girdikçe de böyle çok tuhaf ﬂeylerle karﬂ›laﬂ›yor insan. ﬁimdi
biz birkaç noktadan bu serbest bölgelere itiraz ediyoruz. Birincisi, bunlar amac›ndan ç›km›ﬂt›r. Yasalara ayk›r› bir ﬂekilde geliﬂiyor. ‹kincisi biz emek cephesi olarak
bu bölgelerde yasan›n geçici birinci maddesine göre iﬂçilerin örgütlenme ve toplu
sözleﬂme hakk›, örgütlenme demeyeyim de toplu sözleﬂme hakk› yasaklanm›ﬂt›r on
y›l süreyle. Yani biz örgütlensek de toplu sözleﬂme yapmak da istesek sonunda anlaﬂmazl›k Yüksek Hakem Kurulu'na gidiyor orada ba¤lan›yor.
Kald› ki ﬂimdi anlatt›¤›m çerçevede bakt›¤›m›z zaman Trakya'da ﬁahinler Hol-
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ding'in kurdu¤u, Tuzla'da kap›s›n› Turgut Koﬂar'›n tuttu¤u iki bölge var. Türkiye'de
iki tanedir yan›lm›yorsam serbest bölgenin iﬂletilmesi ve kurulmas›. Di¤erleri büyük
ölçüde özel sektörün yerli yabanc› ﬂirket ortakl›klar›yla kurulup iﬂletiliyor. Kap›s›n›
bu özel ﬂirketlerin tuttu¤u serbest bölgelere nas›l girece¤iz arkadaﬂlar? Sendikan›n girmesi mümkün mü, orada iﬂçinin örgütlenmesi mümkün mü? Art›k bunlar imkans›z denecek kadar zor olaylard›r. Dolay›s›yla bunlar›n ILO'nun 87 ve 98 say›l›
sözleﬂmelerine ayk›r› oldu¤u bir gerçektir. Ba¤l› oldu¤umuz konfederasyon Türk ‹ﬂ
bu konuda giriﬂimlerde bulunmuﬂtur ve ILO kararlar›nda da bizim giriﬂimimiz kabul
edilmiﬂtir. ‹kinci k›s›mda arkadaﬂlar biraz toparlamak istiyorum, bir kaç nokta daha var. Buralarda bizim egemenlik haklar›m›z da k›smen gidiyor, ona da sonra temas edece¤im, teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Okur'a teﬂekkür ediyoruz. Mikrofonu kapatabilir misiniz? Evet, son konuﬂmac›m›z Say›n Erkut Dural. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan
Say›n Dural 1971 y›l›nda d›ﬂ ticaretin içine girmiﬂ, ‹hracat Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, Serbest Bölgeler Genel Müdür Yard›mc›l›¤›ndan sonra halen Serbest Bölgeler
Genel Müdürlü¤ü görevini yürütmektedir. Brüksel, Kuveyt ve Lahey ticaret müﬂavirli¤i görevlerinde de bulunmuﬂtur. Buyurun Say›n Dural söz sizin.

Erkut Dural
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Ben ﬂimdi planlad›¤›m hiçbir ﬂeyi söylemek
niyetinde de¤ilim. Çünkü zaten size bilgi diye vermek istedi¤im her ﬂey arkadaﬂlar›m taraf›ndan aç›kland›. Dolay›s›yla e¤er uygun görürseniz, ald›¤›m notlardan bunlara cevaplar›m› vermekle herhal de zaman›m› dolduraca¤›m. Tabii bütün bu konuﬂmalar yap›l›rken büyük do¤ruluk pay› olmas›na ra¤men baz› hususlar›n çok yanl›ﬂ
alg›land›¤› aç›kça ortada. Mesela serbest bölgelerden bahsedilirken birtak›m yeni
fikirlerin ortaya ç›kt›¤›, bu serbest bölgelerin üçüncü bir ülke mi fikirleri oluﬂtu¤u
görülüyor. Katiyetle böyle bir ﬂey yok. Serbest bölgeler bir üçüncü ülke de de¤ildir,
ülkenin içinde ayr› bir ülke de de¤ildir.
Bu kanunlarda da kanun metinlerinde de kendini bulmuﬂtur. Uygulamada da
öyledir. Serbest bölgeler Türkiye gümrük bölgesinin, yani Türkiye topraklar›n›n parçalar›d›r. Ancak belli olgular itibariyle gümrük hatt›n›n d›ﬂ›nda oldu¤u var say›lan
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yerlerdir. Dolay›s›yla bir varsay›ma dayan›larak bir ülkenin bir parças›n›n ülke d›ﬂ›na
al›nmas› veya üçüncü ülke statüsüne verilmesi mümkün de¤ildir. Zaten dünyadaki
menﬂei kurallar› aç›s›ndan da bakt›¤›m›z zaman serbest bölgeler sadece o ülkenin
menﬂeini verirler. Yani Türkiye'deki serbest bölgeler Türkiye'nin menﬂeini verebilir bir
mala. Yoksa ‹srail mal›na Japon menﬂeini vererek baﬂka bir tarafa naklettiremez.
Bu da zaten o bölgenin o ülkenin bir parças› oldu¤unun çok aç›k iﬂaretidir. Baz› örnekler verildi. Evet do¤rudur, dünyada çok farkl› serbest bölge uygulamalar› vard›r.
Üretim serbest bölgeleri vard›r, ticaret serbest bölgeleri vard›r, ikiz fabrikalar vard›r. Ancak ikiz fabrikalar›n özellikle üstünde duruldu¤u için ben de söylemek istiyorum, ikiz fabrikalar›n çok net ve belli bir amac› vard›r. Amerika Meksika'dan kendine
olan iﬂ göçünü durdurmak için kendi hududunda bu serbest bölgeleri kurmuﬂtur ve
Meksika iﬂçisinin orada üretti¤i mallar› almak suretiyle iﬂçi ak›ﬂ›n› durdurmuﬂtur.
Türkiye için böyle bir ﬂey söz konusu de¤ildir. Yani bu ikiz fabrikalar›n burada uygulanmas›n› gerektirecek bir ortam yoktur. Hal›, kilim serbest bölgelerinden bahsedildi.
Evet uygulamas› olmayan bir tarihte bir dönemde kullan›lm›ﬂt›r o da. Türkiye
çok güçlü bir hal› üreticisiydi. Ana amac›na uygun olarak kurulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ama bir faaliyete geçirilemeden son bulmuﬂtur. Serbest bölgedeki bankac›l›¤›n hususlar›na de¤inildi. Ancak ﬂunu aç›k ve net bir ﬂekilde söyleyebilirim ki Türkiye'deki
bankac›l›k Türkiye'deki Bankalar Kanunu'na tabidir. Serbest bölgedeki bankac›l›k da
aynen kanun çerçevesi içinde yürür. K›y› bankac›l›¤› tabiri do¤rudur. ‹stanbul Ataköy Galleria üçüncü bölüm ikinci katta serbest bölge ilan edilmiﬂtir. K›y› bankac›l›¤›n›n yap›labilmesine yönelik olarak ancak bir adres belirtmek gerekti¤inden do¤muﬂtur o üçüncü kat ikinci bölüm. ﬁimdi oras› dükkanlarla kayn›yor, yer bile yok.
Onun da ötesinde bunun yay›nland›¤› o günden bu güne kadar bir tek k›y› bankac›l›¤›
için müracaat olmam›ﬂt›r. Hazine; Türkiye'de k›y› bankac›l›¤›n›n çok gerekli olmad›¤›
görüﬂündedir. Böyle bir talep olursa izin verilip verilmeme durumu tabii ki de¤erlendirilebilir. Ancak böyle bir talep bugüne kadar gelmemiﬂtir. Çünkü Türkiye'nin bankac›l›k sektörü, bankac› de¤ilim ama ayr›ca bir k›y› bankac›l›¤›n› gerektirecek bir ortamda de¤ildir, denilmektedir. K›y› bankac›l›¤›n›n da ayr›ca bir özelli¤i vard›r. Türkiye'deki herhangi bir bankan›n örne¤in bir ‹ﬂ Bankas›'n›n gidip de bir serbest bölgede
ben burada k›y› bankac›l›¤› ﬂubesi açt›m demesi mümkün de¤ildir. Ancak k›y› bankac›l›¤› yapma yetkili yeni bir banka kurulmas› gerekmektedir ki bunun maliyetleri çok
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yüksek oldu¤u için hiçbir bankam›z da böyle bir ﬂeye tevessül etmemiﬂtir bu güne
kadar. Yabanc› bankalar›n k›y› bankac›l›¤›na kalk›ﬂmas› düﬂünülebilir. Ancak onlardaki sermaye yükseklikleri de san›yorum bugüne kadar böyle bir müracaat›n yap›lmas›na imkan sa¤lamam›ﬂt›r. Yani k›y› bankac›l›¤› uygulamas›, ad› var olmas›na
ra¤men yoktur. Bugün istenirse bir kararname sevki ile bu kald›r›labilir, ancak bir
enstrüman olarak elimizde tutmak amac›yla böyle bir yola ﬂimdilik gitmiyoruz. Bunun basit aç›klamas› ancak böyle olabilir.
Serbest bölgelerin negatif yönleri olarak birçok ﬂeyler gösterildi. Tabii bunlar›n belli bir k›sm› do¤ru olabilir. Ama ben her ﬂeyden evvel ﬂu noktadan baﬂlamak
istiyorum. Bir kere Türkiye'nin bugünkü toplam ticaret hacmi bellidir, ortadad›r.
26-27 milyar dolarl›k bir ihracat, iﬂte 45-48 milyar dolarl›k bir ithalat 75-77 milyar dolarl›k bir toplam ticaret hacmidir. Bugün Türkiye'nin serbest bölgelerinde yarat›lan ticaret hacmi ise 1998 y›l› itibariyle 7.7 milyar dolard›r. Bu 7.7 milyar dolar
4 yönlü oktur. Yani ülkelerin ticaret hacimleri 2 yönlüdür ithalat, ihracat ﬂeklinde.
Serbest bölgelerin ticaret hacimleri ise ülke d›ﬂ›ndan serbest bölgeye, serbest bölgeden ülke d›ﬂ›na, serbest bölgeden Türkiye'ye ve Türkiye'den serbest bölgeye olmak üzere 4 yönlüdür. Dolay›s›yla ﬂu demin söyledi¤im rakamlara bakarsan›z bugün Türkiye'de üretilen, Türkiye'de yarat›lan ticaret hacmi Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yüzde 10'lar›na ancak ulaﬂmaktad›r. Dolay›s›yla rakam 7 milyar dolard›r. Neyi ne kadar büyütüp, neyi ne kadar kötü olarak de¤erlendirmekteyiz onu pek
anlayam›yorum. Yarat›lan iﬂ hacmi 1300 tane firmayla yap›lan iﬂ hacmidir. 80 bin,
90 bin tane ﬂirket Türkiye'de vard›r. Sadece 1300 tanesi Türkiye serbest bölge lerinde faaliyettedir. Bu 1300 kiﬂiyle 1415 bin kiﬂilik istihdam yarat›lmaktad›r. Yani
netice olarak bak›ld›¤›nda serbest bölgelerin avantajlar› belki de var olan küçük dezavantajlar›n›n yan›nda çok daha fazlad›r. Art› bu serbest bölgelerden sadece arkadaﬂ›m›z›n söyledi¤i devaml› içeriye do¤ru bir hareket görünüyor denmektedir. Bu
tabii olacakt›r.
Serbest Bölgeler Kanunu'nun içindeki maddelerden bir tanesi de Türkiye ekonomisinin girdi ihtiyac›n›n ucuz ve düzenli bir ﬂekilde temin edilmesi olgusudur. Bir
tüccar dünyan›n herhangi bir yerinde o gün o saatte çok ucuza buldu¤u bir ara
mal›n› hammaddeyi veya yat›r›m›nda kullanaca¤› bir maddeyi an›nda almaktad›r,
serbest bölgeye getirmektedir, hiç bir vergiye tabi olmamaktad›r, istedi¤i kadar
depolamaktad›r. Ne zamanki nihai mal üretimine sokacakt›r o zaman sokup vergile-

1304

1990-2006 PANELLER <<<

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1305

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

rini ödeyerek nihai noktaya ulaﬂmaktad›r. Bundan daha normal ne olur? Tabii ki
onun için girecektir. Türkiye'ye yap›lan ithalat serbest bölgelerden yüzde 91.5 itibar›yla böyledir. Sadece yüzde 8,5'u, 9'u nihai tüketim mal›d›r. Onun da zaman
içinde giderilmesine çal›ﬂ›lacakt›r. Ancak serbest bölge olgusunu Türkiye'ye yerleﬂtirebilmek için bundan on sene evvel, 11 sene evvel devlet öncülük etmiﬂtir. Arkadaﬂ›m›z›n da söyledi¤i Mersin ve Antalya serbest bölgeleri tamamen devlet katk›s›yla
yap›lm›ﬂt›r. Arazisi devlet taraf›ndan verilmiﬂtir, altyap›s› ve üst yap›lar› devlet
taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Hatta buray› iﬂletecek olan ﬂirket bile bir ölçüde anonim
ﬂirket yap›s›nda olmas›na ra¤men, ticaret odalar›, özel idareler, kamu kesimi idarecilerinin de katk›s›yla oluﬂturulmuﬂ ﬂirketlerdir. Ancak bu ilk modeldir. Bu model
serbest bölge olgusunu serbest bölgenin ekonomik kalk›nmada güçlü bir enstrüman
oldu¤u bilgisinin Türkiye'ye de ulaﬂm›ﬂ olmas› ve bu amac›n kullan›lmak istenmesi
do¤rultusunda devletin katk›lar›yla ön ayak olunma hadisesidir. Ama bir müddet
sonra görülmüﬂtür ki devletin gücü yetmemektedir. Her ﬂeyi devlet yapamaz. Dolay›s›yla bu serbest bölge olgusundan yararlanabilmek için biz araziyi verelim özel
sektör gelsin altyap›s›n›, üst yap›s›n› yaps›n ondan sonra biz yararlanal›m denmiﬂtir. Ege modeli odur. Ege Serbest Bölgesi, Trabzon Serbest Bölgesi bunlard›r. Fakat bir müddet sonra bu hepinizce malum bir ﬂey devletimizin bütçe kaynaklar› ortadad›r. Son dönemlerde yat›r›mlara ne kadar bütçeden para aktar›labildi¤i malumlar›n›zd›r. Bunlar› rakamlarla ortaya koymak benim görevim de¤ildir zaten. Ancak çok derin bürokratik çal›ﬂmalar da yap›lm›ﬂt›r. Hangi yat›r›mlara öncelik verelim, hangilerine para aktaral›m bütçeden çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r ve tabi at›yla serbest bölgeler bunlar›n içinde yer dahi almam›ﬂt›r, alamaz da. 100. s›rada m› gelir
300. s›rada m› gelir yat›r›m öncelikleri aç›s›ndan? ‹ﬂte bu aç›dan bakt›¤›n›z zaman
da o zaman ﬂu noktaya var›lm›ﬂt›r.
Esasen serbest bölge kurulmas› için avantajl› araziler de devletin elinde çok
fazla kalmam›ﬂt›r. Öyle yoksa çölün ortas›nda gidip de bir yere serbest bölge kurmak avantajl› bir ﬂey de¤ildir. O durumda tar›msal amaçl› olmamak kayd›yla, say›n
müsteﬂar›m›n söyledi¤i gibi o amaçla kullan›lmayan çorak araziler üstünde, sanayi
yat›r›mlar›n›n yap›labilece¤i veya ticaretin güçlü bir ﬂekilde takip edilebilece¤i yollar
üzerinde kurulmak ﬂart›yla özel sektöre de bu imkan tan›nm›ﬂt›r ki bu son modeldir
esasen, dünya uygulamalar› da bu geliﬂim içinde hareket etmektedirler. Biz de tabiat›yla dünyan›n bir parças› olarak o geliﬂime ayak uydurmak durumundayd›k.
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Gerek iﬂin mali portresi yönünden, gerekse ekonomik ak›m› yönünden ona uymak
zorundayd›k.
Burada bir noktaya de¤inmek istiyorum. Kimin söyledi¤ini hat›rlam›yorum,
Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z, evet bir serbest bölgenin aç›l›ﬂ›nda 400 adet serbest
bölge daha kural›m demedi mi? O serbest bölgenin 25.000 kiﬂilik bir istihdam yarataca¤› söz konusu idi ki hala da varittir o. Bu 25.000 kiﬂilik istihdam yaratacak
bölge gibi 400 tane daha tesis kural›m dedi, serbest bölge kural›m demedi. Toplant›da ben de vard›m. Say›n Cumhurbaﬂkan›m›zdan sonra ben de konuﬂma yapm›ﬂt›m. Onu da netleﬂtirmek istiyorum. Zaten 400 tane serbest bölge kurma ﬂan
s›m›z da yok, gücümüz de yok. Söylenenlerin tabii ki do¤ruluk pay› var. ﬁu ada 17
tane serbest bölgemiz var. Aﬂa¤› yukar› bir 34 tane kararnamesi ç›km›ﬂ fakat fiilen iﬂlemesi mümkün olmayan serbest bölgemiz var.
Üç dört tane de proje aﬂamas›nda olan serbest bölgemiz var. Dolay›s›yla
2000'li y›llara 20'nin üzerinde serbest bölgeyle girme durumumuz var. Bu arada
da son olarak sözü edilen Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin çok yerinde, bunu
ilk defa ben burada gördüm, tespitler yapt›¤› bu serbest bölge ﬁehir projesi var.
ﬁimdi son olarak, son olarak de¤il bir iki nokta daha var. O noktaya da bir parça
de¤inmek istiyorum. Evet kararname yay›nlanm›ﬂt›r, gerçekten 90-100 dönümlük
yani 90 milyon 100 milyon metrekarelik aland›r bu alan. Ancak bu tamamen bir s›n›r tespit karar›d›r. Bakanlar Kurulu karar›yla s›n›r tespit edilmiﬂtir. Say›n konuﬂmac›lar›n ifade etti¤i ihtilaflar ortadan kalkmadan orada hiçbir serbest bölge faaliyeti yap›lamaz. Ancak o ihtilaflar ortadan kald›r›l›rsa oras› serbest bölge olarak iﬂlevini
sürdürmeye devam edebilir. Ben bu aﬂamada ancak bunu söyleyece¤im. Anlat›lanlardan duydu¤um kadar›yla bir sürü olumsuzluklar var. Olumsuzluklar orada durdu¤u
müddetçe oran›n serbest bölge olarak iﬂlevini görmesi mümkün de¤ildir.
Baz› teknik olaylar da var onlar› burada söyleyebilirim de söylemeyebilirim de.
Onlar›n da kanunda yeri oldu¤u için gere¤inin yerine getirilmesi laz›m. Onlar yerine
getirilirse oras› serbest bölge olur, getirilmezse zaten olamaz. Bir yerde böyle bir
toplulu¤u karﬂ›mda bulmuﬂken bir ﬂey daha söylemek istiyorum. Bu bir uyar› de¤il
sadece düzeltme. Biz; Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› de¤iliz art›k. Hazine
Müsteﬂarl›¤› ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›y›z. Ben de D›ﬂ Ticaret’in bir parças›y›m.
Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› bir kaç sene evvel ikiye bölündü.
ﬁimdi serbest bölgeler ülkeden kopuk de¤ildir. Serbest bölgeler ülkenin parça-
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lar›d›r. Ülkede, Türkiye'de uygulanan tüm kanunlar serbest bölgelerde de geçerlidir.
Evet, Serbest Bölgeler Kanunu'nda, 3218 say›l› yasada 10 y›l grev ve lokavt yasa¤›
getirilmiﬂtir. Bu devletin kanun koyucusunun oturup düﬂündü¤ü ve verdi¤i teﬂvik
mekanizmas›d›r ve kurulmas› düﬂünülen serbest bölgenin 10 y›l içerisinde aya¤›n›
yere basmas›n› sa¤layacak bir enstrümand›r. Bir iﬂçinin hakk›n›n elinden al›nmas›
söz konusu de¤ildir. E¤er öyle olsayd› "ilanihaye yasakt›r" denirdi. Art›, burada bütün haklar Yüksek Hakem Kurulu'nun karar›na b›rak›lm›ﬂt›r ve o karar da kesindir.
Geçti¤imiz son 11 y›l›n uygulamas›nda da hiç bir iﬂçiden de benim hakk›m yeniyor
diye bir talep gelmemiﬂtir. Çünkü o serbest bölgelerde bir tak›m yan imkanlar getirilmiﬂtir, yine iﬂçi haklar›n› korumak aç›s›ndan. Nas›l tüccar›n hakk› korunuyorsa. O
da ﬂudur. Gelir Vergisi muafiyeti vard›r. Nas›l ﬂirketlere Kurumlar Vergisi muafiyeti
getirilmiﬂse, orada çal›ﬂan iﬂçinin kazanc›nda da vergi muafiyeti vard›r.
‹ﬂte ona, o ucuz iﬂçili¤e ek gelir sa¤layarak serbest bölgede faaliyetlerin devaml›l›¤› sa¤lanmak istenmiﬂtir, yoksa iﬂçinin hakk›n› elinden almak için 10 y›l grev
lokavt yasa¤› konmam›ﬂt›r. Sonra arkadaﬂ›m›z yabanc› sermaye b›rak›ld›, böylelikle
imkanlar elinden al›nd› denmektedir. Öyle de¤ildir. Yabanc› sermaye b›rak›l›ﬂ nedeni
tabii ki 1980 politikalar›n›n bir sonucudur. Ama Türkiye'de her konuda yeterli
sermaye birikimi olmad›¤› için ülke yabanc› sermayeye aç›lm›ﬂt›r. Bence bunun çok
kötü bir taraf› da yoktur. 1980'lerde 3 milyon dolarlardan bahsederken, ﬂimdi milyar dolarlarla konuﬂuyoruz. Bu Türk paras› de¤il dolar. Ticaretimiz nerelerden nerelere gelmiﬂtir. Serbest bölgelerin asri amac›na uymadan hareket etti¤inden bahsedilmektedir, henüz böyle bir ﬂey yoktur ortada. Serbest bölgeler tamamen asri
amac›na uygun olarak çal›ﬂmaktad›r. Ama bahsedilen olgular gerçekleﬂir de hakikaten amaç d›ﬂ›na taﬂarsa o zaman biz bürokrat olarak, sizler bu iﬂlerin içindeki
kiﬂiler olarak, devlet devlet olarak, kanunlar kanun olarak bunun önüne geçmekle
yükümlüdür. Dolay›s›yla ama daha bu aﬂamada Türkiye'de serbest bölge olgusu
amac› d›ﬂ›nda çal›ﬂmamaktad›r, o yola çekilmek istenmektedir. Biz elimizden geldi¤i kadar›yla onun önünde durmaya çal›ﬂ›yoruz. Efendim söylemek istediklerim bu
kadar. Di¤erleri serbest bölgelere iliﬂkin bilgilerdi. Onlar› da ﬂöyle veya böyle di¤er
arkadaﬂlar›m verdi¤i için sözümü bitirmek istiyorum, çok teﬂekkür ediyorum.
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Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar›m saat 16.30'da paneli tamamlamak istiyoruz. Çünkü konuﬂmac›lar da beni uyar›yorlar özellikle, ayr›laca¤›z diyorlar. ﬁöyle bir yol izleyelim,
uygun görürseniz. Konuﬂmak ve katk› sunmak isteyen arkadaﬂlar›m›n önce isimlerini alaca¤›m, daha sonra söz isteyenlere söz vermeyece¤iz ve 16.30'da bitirece¤imize göre söz verece¤im arkadaﬂlar k›sa, öz konuyu uzatmadan sorular›n› sorarlarsa hedefimize ulaﬂaca¤›z. Bu iﬂin genel de¤erlendirmesinin d›ﬂ›nda, bugünkü panelin bir baﬂka özelli¤i, izleyicilerin önemli bir bölümünün ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› üyesi olmas›d›r. Onlar›n uygulamada yaﬂad›¤› sorunlar
olabilir, sorular› da rahatl›kla sorabilirsiniz. Katk› sunmak ve soru sormak için arkadaﬂlar›n isimlerini almak istiyorum. ‹sminiz lütfen? Var m› efendim? Baﬂka
efendim? Arzu, Y›lmaz, Serhat Kara. Baﬂka söz isteyen? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112 arkadaﬂ var. Zaman› çok iyi kullanarak, iki dakika yeterli diyorsunuz Say›n Baﬂkan. Siz söz istiyor musunuz Say›n Baﬂkan? Peki efendim. Mikrofon dolaﬂ›yor mu?
Evet Ayfer Han›m buyurun. Soruyu kime yöneltiyorsan›z isminizi tekrar ederek konuﬂun.

Ayfer ‹gmens
Ad›m Ayfer ‹gmens. Türk Mimar Mühendis Odalar› Birli¤i üyesiyim, kimya mühendisiyim. Dolay›s›yla sanayi ile yak›ndan iliﬂkiliyim. Say›n genel müdür ﬂunu söylediler: Serbest bölgeler amaçlar› do¤rultusunda kurulmuﬂlard›r, tabii ki iﬂleyiﬂi tart›ﬂma götürüyor. ﬁu anda özellikle ülkemizde hatta dünyadaki uygulamalar›yla da
tart›ﬂmam›z gereken nokta bu. Do¤ru, Rikardo'nun karﬂ›laﬂt›rmalar üstünlük ilkesine göre kurulan Gümrük Birli¤i oluﬂumlar›ndan bir tür kaç›ﬂ gibi ve de dolay›s›yla
biz Gümrük Birli¤i sürecine girerken, hatta serbest bölgelerle biz bu iﬂi manuple
edelim demiﬂ idik. Çünkü hakikaten çok büyük bir dezavantajla girdik Gümrük Birli¤i'ne. Dolay›s›yla neredeyse onayl›yorduk. Ama uygulamaya bak›yoruz, gerek ülkemizde gerekse yurt d›ﬂ›nda Meksika örne¤ini herkes veriyor, hakikaten çok çarp›c›
bir örnek. Özellikle üretim anlam›nda söylüyorum, ulusal politikalar anlam›nda. Yeﬂil
dampinge u¤rayacak, sosyal dampinge u¤rayacak uygulamalar var orada. Nas›l uygulamalar? ‹ﬂçi temsilcisi arkadaﬂ›m derdini anlatamad›, vakti olmad›. Standart
d›ﬂ› üretimler var. Gümrük Birli¤i de bir tür yükümlülüklerdir. Standart üretim ve
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yine standart istihdam türü, dolay›s›yla ulusal yasalar›n iﬂ yasalar›n›n uygulanmas› gibi, o anlamda bütün bunlardan kaç›ﬂ uygulan›yor orada. Kad›n iﬂgücü, ucuz iﬂgücü, çocuk iﬂgücü, çevre ve insan sa¤l›¤› anlam›ndaki bütün yapt›r›mlar›n göz ard›
edildi¤i bir y›¤›n uygulamalar var. Hele bizim ülkemize geldi¤inde ben çok rastlayam›yorum üretim düzeyinde serbest bölgelerin oldu¤una, daha çok ticaret anlam›nda serbest bölgeleri görüyoruz. Dolay›s›yla kuruluﬂ amaçlar› do¤ru olabilir, ulusal
ekonomilerin geliﬂimi anlam›nda do¤ru olabilir ki teorik olarak do¤rudur, ama pratikte bunu görmüyoruz. Bir kere bunu aç›klad›k.

Yahya Ar›kan
Efendim toparlarsan›z...

Ayfer ‹gmens
‹ﬂgücü anlam›nda büyük bir darbe var orada. Çevre ve iﬂ sa¤l›¤›, insan sa¤l›¤›
anlam›nda bu kaçamak, manüple etti¤imiz bir y›¤›n ﬂey var. Bir de uygulamaya geldi¤inde Meksika örne¤ini çok iyi inceledim ben. Özellikle o esnek üretim ve iﬂgücünün
esnekli¤i anlam›nda inceledi¤imde, orada hakikaten hem gelir da¤›l›m› anlam›nda,
hem ülkeye yarat›lacak katma de¤er anlam›nda ciddi bir iﬂleyiﬂ var. Bu katma
de¤erin bir de dönüﬂü var. Bunlar›n hepsinden mahrum, bana göre kaos, hilkat garibesi oluﬂumlar haline dönüﬂmüﬂ vaziyette. Onun için bunlar› bilerek, bu gerçekleri
bilerek tart›ﬂmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum ve yarat›lan krizleri de bunlar›n d›ﬂ›nda görmeyelim. Dünyadaki ekonomik krizleri de. Bunu söylemek istemiﬂtim, teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Ayfer Han›m, teﬂekkür ediyoruz. Efendim e¤er izin verirseniz toplu olarak yan›t verin. Peki buyurun efendim.

Erkut Duran
Söylediklerinize kat›lmamak mümkün de¤il, bu konu bizim taraf›m›z dan da
biliniyor. Meksika örne¤inin d›ﬂ›nda, Güney Amerika'da bir sürü serbest bölgeler de
var, onlar da biliniyor. Ama orada bir çarp›kl›k var diye Türkiye serbest bölgelerinde
de bu çarp›kl›k var denilemez ve yoktur. Aç›kl›kla ifade ediyorum yoktur. Türkiye'deki
serbest bölge lerde grev ve lokavt d›ﬂ›nda tüm iﬂ yasalar› uygulanmaktad›r ve bu
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güne kadar 11 y›ll›k geçmiﬂinde demin de söyledi¤im gibi bir tek iﬂçiden bir tek ﬂikayet gelmemiﬂtir.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Say›n Mustafa Coﬂkun. Say›n Mustafa Coﬂkun da lütfen
çok k›sa ve öz. Zaman› iyi de¤erlendirelim arkadaﬂlar.

Mustafa Coﬂkun
Say›n panelistler ben Mustafa Coﬂkun. Serbest muhasebeci, mali müﬂavir
olarak görev yap›yorum. Ayn› zamanda Mali Müﬂavirler Muhasebeciler Birli¤i Genel
Baﬂkan›'y›m, dernek olarak. Say›n panelistlerin hepsine sormak istiyorum. ﬁimdi
olaya tabii ki ekonomik aç›dan bak›ld›. Karﬂ›mda da Mustafa Kemal'in resmi duruyor. Ulusal yarar aç›s›ndan bakmak daha faydal› kan›s›nday›m. Çünkü ekonomik yararlar her zaman ulusal yarar› getirmeyebilir. Bu aç›dan da konuﬂmac›lar›n aktar›mlar›ndan edindi¤im izlenim kadar›yla bir k›sm›n› anlatay›m. Serbest bölgelerde
hemen hemen sermayenin kapitalin tamam›na özgürlük, eme¤e ise hapis. ﬁimdi bizler her noktada özgürlü¤ü, adaleti sa¤layaca¤›m›za inanan insanlar olarak bunu
nas›l de¤erlendiriyoruz diye soruyorum.
Özellikle genel müdürümüze soruyorum. ‹kincisi, ﬂu anki mevcut uygulamalarda istihdam aç›s›ndan çok büyük bir fayda sa¤lamad›¤› aç›k. Çünkü 1.300 firma
ortalamas›na personel say›s›n› böldü¤ümüzde ortalama 5 ya da 10 kiﬂilik bir personel yap›yor ki bu da çok ciddi personel kayb›d›r. Ayr›ca bu alanlarda benim bir
dönem müﬂterim de vard›. Özellikle Yeﬂilköy'de, yani özellikle o bölgede nakliye, ambarlarda mal indiren ve ç›karanlar›n büyük bir k›sm› sigorta kapsam› d›ﬂ›ndayd›.
Çünkü ciddi anlamda bir kontrol mekanizmas› yoktu. Gerçi son dönemlerde biraz
daha toparlanm›ﬂ görüyorum gitti¤imde. Bununla ilgili olarak ulusal yarar aç›s›ndan faydas›n› düﬂünmemiz gerekti¤i kan›s›nday›m.
Bunun yan› s›ra, tabii ki Arma¤an arkadaﬂ›m›z, makine mühendisi, söz ald›
zannediyorum, aç›klayacak. Ama özellikle ‹pek Yolu Serbest ﬁehri denilen yer, daha
önce bizim MAI Karﬂ›t› Platform çal›ﬂmas›nda da da¤›t›lan bir metinde metrekare
olarak bir çok arkadaﬂ›m›z›n haf›zas›n› tam belirlemiyor, ama o zamanki hesaplamalara göre Bak›rköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih ve Eminönü ilçelerini kapsayan büyüklükte bir aland›r. Peki böylesi bir alan ne ﬂekilde ulus d›ﬂ› diye-
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bilece¤imiz bir yap›ya bürünüyor? Genel müdürümüz her ne kadar ulusal s›n›rlar›n
d›ﬂ›nda de¤il dediyse de topra¤› al›p baﬂka bir yere götürmek mümkün de¤ildir. Bu
aç›dan da cevap istiyorum, teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Coﬂkun teﬂekkür ediyorum. Cüneyt Uzuno¤ullar› buyurun.

Cüneyt Uzuno¤ullar›
Benim iki sorum olacak. Hürriyet gazetesi muhabiriyim. Say›n genel müdüre
sormak istiyorum. Birincisi Türkiye'deki serbest bölgelerin, toplam, yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam, yedi kat› büyüklü¤ündeki serbest bölgeye neden ihtiyaç duyuldu? ‹kincisi
ben de o bölgeye gittim, bu bölgenin önemli bir bölümü Say›n Beﬂiktepe'nin aç›klad›¤› gibi kumsal, geri kalan› batakl›k. Geride içerde kalan bölümlerde f›nd›k bahçeleri,
ormanl›k arazi. 100 kilometrekarelik bir bölge buras› ve alt yap› yat›r›m› için
EGS'nin bize verdi¤i rakam sadece alt yap› için yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam 300 milyon
dolar civar›ndayd› ve EGS'nin kasas›nda tabii ki bu para yok. Uluslararas› bankalardan gidilip kredi al›n›p alt yap› yat›r›m›n›n yap›laca¤› iddia edildi. 10 y›ll›k bir proje
ve milyarlarca dolara ç›kacak bir proje. Sizce bu proje bu sorumun ikinci k›sm› birinci k›sm›ndan azade reel midir yoksa seçim ﬂov mu var burada? Seçimlerden önce
Sakarya bölgesine bir seçim ﬂovu mu yap›lm›ﬂt›?

Yahya Ar›kan
Cevap vermek istiyor musunuz efendim? Buyurun. Toplu alal›m diyorsunuz,
peki. Lütfen h›zl› bir ﬂekilde sorular› not al›rsan›z Say›n Genel Müdür. Buyurun Arma¤an bey .

Arma¤an Öztürk Savul
Ben Arma¤an Öztürk Savul. MAI karﬂ›t› çal›ﬂma grubu eleman›. Makine mühendisiyim ben. O yüzden Celal Beﬂiktepe'ye mesle¤imle ilgili bir ﬂeyler sormak isterim öncelikle. Mühendislerin bir kamusal görevi var, kamu yarar›na denetim yapma
haklar› ve görevleri var. Bunlar› da örgütleri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtiriyorlar. Serbest
bölgelerde bu yetkileri var m› örgütlerimizin ve tek tek mühendislerimizin? Belediye
Yasas›'n›n burada geçerli olmamas› kamu yarar› aç›s›ndan ne anlama geliyor? Bir
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de ﬂu iddialar var. D›ﬂ bas›nda gördük biz, MAI ﬂartlar› serbest bölgelerde yeﬂertiliyor diye. Çok tarafl› yat›r›m anlaﬂmas› diye bir tak›m iddialar var. Bu konuda düﬂüncesini ö¤renmek istiyorum. Ertu¤rul Önen'e Trakya Serbest Bölgesi'yle ilgili bir
ﬂey söylemek istiyorum. Tar›m arazisine kurulmas›n serbest bölgeler, dedi konuﬂmas› s›ras›nda. Trakya Serbest Bölgesi tar›m arazisi de¤il mi? Her ne kadar ben
bölgeyi gördüm, 5.inci s›n›f diye belirlendi, ama köylülerin y›llard›r ekip biçti¤i aland›,
nas›l 5’inci s›n›f tar›m arazisi oldu bilemiyorum.
Say›n Erkut Duran, Af Örgütü'nün 98 raporunda Makinadora ‹hracat ‹ﬂleme
Bölgeleri ve Çin'deki özel ekonomik bölgelerin ayn› ﬂey olduklar›n› söylüyorlard›. Bunlar›n tümünde ihracat iﬂleme bölgeleri oldu¤unu söylüyorlard›. Gene Uluslararas›
Çal›ﬂma Örgütü'nün raporlar›nda benzer ﬂeyler var. Bunlar da bütün serbest bölgelerin yüzde 90'›n› kapsad›¤›na göre, Türkiye'de üretime yönelik yeni konsept, özellikle serbest bölgeleri üretime açmak gibi bir konsept de söz konusu oldu¤una göre,
Türkiye bundan nas›l azade olacak, yani Makina dora ﬂartlar›ndan nas›l azade olacak merak ediyorum. Buralarda yasalar geçerli dediniz. Halbuki buralarda özellikle
mühendisleri ilgilendiren standartlarla ilgili yetkiler geçerli de¤il. Bu yasa geçerli.
Belediye yasalar› geçerli de¤il. Türk vatandaﬂlar›na tan›nan Mesleki Tekel Haklar›
Yasas› geçerli de¤il, Pasaport Yasas› geçerli de¤il, Yabanc› Sermaye Teﬂvik Kanunu geçerli de¤il, daha sayaca¤›m bir çok yasa geçerli de¤il. Ben mi yanl›ﬂ biliyorum?
‹ﬂçi haklar› yenmiyorsa Mersin serbest bölgesinde, niye Tekstil sendikas› çal›ﬂanlar› sokulmuyor ya da örgütleyicileri sokulmuyor bu bölgeden içeri veya burada örgütlenmeye çal›ﬂan iﬂçiler neden iﬂten at›l›yor? Bu on y›l sonunda, on y›l›n sonunda
olmuﬂ bir ﬂeydir.
Say›n Masum Türker, ilginç geldi saptaman›z. Serbest bölgelerde ücret yüksek dediniz. Aﬂa¤› yukar› 5.000 sayfa metin tarad›m bu konuda, serbest bölgelerde ücretin yüksekli¤ine dair bir ﬂeye rastlayamad›m. Tersine özellikle ihracat iﬂleme bölgelerindeki ayl›k ortalama ücret 50 dolard›r bütün dünyada. Çin'de 40 dolar, Orta Amerika'n›n baz› ülkelerinde 80 dolar. Nas›l yüksek oluyor, yüksek olan
ücret bu mudur onu merak ediyorum.
Say›n Selahattin Okur son soru da size. Grev Lokavt Kanunu geçerli de¤ilse
grev hakk› olmayan bir örgütlenme hakk› olabilir mi? Siz örgütlenme hakk› demeyeyim dediniz, geçerli de¤il demeyeyim dediniz, ama örgütlenme hakk› olmayan, pardon grev hakk› olayan bir sendika olabilir mi? Dolay›s›yla örgütlenme olabilir mi?
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Son sorumu da söyleyeyim. Bütün dünyada özellikle serbest bölgelerde, bütün konuﬂmac›lara olabilir bu sorum. Ahlaki çöküntünün yaﬂanmas› bir tesadüf
müdür? Fuhuﬂun ve uyuﬂturucunun bu bölgelerde özellikle büyük serbest bölgelerde, serbest ﬂehirlerde son derece artmas›, bu konuda bir sürü rapor var elimde,
acaba bir tesadüf müdür?

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Serap han›m buyurun.

Serap Durmuﬂ
Ben Serap Durmuﬂ. Özel bir ﬂirkette muhasebeci olarak çal›ﬂ›yorum. Bu serbest bölgeler konusunda daha çok yeniyiz. Benim yaln›zca iﬂleyiﬂ tarz›ndan, uygulamadan biraz tak›ld›¤›m noktalar var. Fazla mesailerde izin al›n›yor mu serbest
bölgelerde? Daha sonra, serbest bölge içinde de¤il de d›ﬂardaki bir bankadan ödemelerimi yapabilir miyim? Bir de bu serbest bölgelere giriﬂ ç›k›ﬂlarda özel bir kart
al›n›yor zannedersem. Bu kart sadece orada çal›ﬂanlar için mi yoksa d›ﬂar›dan
herhangi bir eleman da girip ç›kabilir mi? Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Buyurun Arzu Han›m.

Arzu Y›lmaz
‹smim Arzu Y›lmaz. Ben de Serap Han›m'la ayn› firmada çal›ﬂ›yorum. Benim
de sormak istedi¤im soru, serbest bölge içi sat›ﬂlarda yapmam›z gereken, firma
olarak yap›lmas› gereken ﬂeyler, izlememiz gereken yollar. Son zamanda baﬂ›m›za
gelen bir olay var firma olarak. Yanl›ﬂ bir çekim oldu, baﬂka bir firman›n malzemesi
bizim depomuza getirildi. Böyle bir ﬂey baﬂ›m›za geldi¤i zaman yapmam›z gereken
iﬂlemler nelerdir? Bunlar› ö¤renmek istiyorum. Hay›r, serbest bölgede depomuz da
var.

Yahya Ar›kan
Heyecan› anlay›ﬂla karﬂ›layal›m. Say›n Eyüp Sabri Yücel, buyurun.
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Eyüp Sabri Yücel
Evet arkadaﬂlar ben uygulay›c› olarak bir ﬂey aç›klamak istiyorum. Fazla mesai için bir soru soruldu. Onu müsaade ederseniz ben bir aç›klamak istiyorum. ‹ﬂ
hukuku ve Sosyal Sigortalar Yasas› aynen geçerli bildi¤im kadar›yla, hiç bir fark
yok. Evet fazla mesailer için izin almak zorunlu tabii ki. Banka ödemeleri ile ilgili
sordu arkadaﬂ›m›z. Ben yani konuyu biraz aç›yorum kusura bakmay›n. Çünkü bu iﬂi
uygulayan birisi olarak, banka ödemelerinde, serbest bölgeler içindeki bankalar›n
kullan›lmas›nda çok büyük fayda vard›r. Çünkü ödemelerin yabanc› para cinsinden
olmas› aç›s›ndan ve zaten muhasebe tekni¤i yönünden de bunun böyle olmas› gerekir. Çünkü hata ﬂuradan ç›k›yor. Asl›nda e¤er bir ﬂirket bölgedeki ﬂubesini Türkiye'den idare etmek istiyorsa sorunla karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Serbest bölgedeki ﬂube
serbest bölge içinden idare edilmeli. O zaman da sordu¤unuz bu sorular›n orta ya
ç›kmas›na imkan yoktur zaten. Yani olay biraz da bizim uygulamac›lar olarak uygulama aç›s›ndan yanl›ﬂ yerden ﬂirket yönetmemizden kaynaklan›yor. Serbest bölge
içerisinden bu ﬂirketi yönetti¤iniz anda çeklerde de bir sorununuz olmaz, ödemelerde de bir sorun olmaz, fazla mesaide de bir sorun olmaz. Burada iﬂçilerin, personelin, orada çal›ﬂan sigortal› personelin kart almalar› bildi¤im kadar›yla zorunlu ve
kartlar da zaten serbest bölge müdürlüklerinden veriliyor. Sigortal› personel e¤er
orada çal›ﬂt›¤›n› ispat etti¤i anda giriﬂ bildirgesiyle kart alman›n herhangi bir s›k›nt›s›, bir problemi de yok, rahatl›kla al›n›yor.

Yahya Ar›kan
ﬁimdi bak›n. Eyüp Sabri Yücel Odam›z›n Mevzuat Komisyonu Baﬂkan›'d›r, Serap Han›m. D›ﬂar›da eksik kalan k›sm› tamamlar›z. Sorunuza gelin. Kime sorunuzu
yöneltiyorsunuz ona gelirseniz sevinirim Say›n Yücel. Buyurun.

Eyüp Sabri Yücel
ﬁimdi konu tamamen uygulamaya yönelik ve say›n Genel Müdür'ün de özellikle
bu sigorta ve muhasebe uygulamalar› konusuna çok fazla girmek istemedi¤ini d›ﬂar›da görüﬂtü¤ümüzden, bildi¤im için konuyu ve bu konuyu uygulayan birisi olarak
açmak istedim ve arkadaﬂlar›ma yard›mc› olmak istedim. Herhalde bunda bir mahsur yoktur Say›n Baﬂkan.
ﬁimdi arkadaﬂlar, bizim asl›nda muhasebe uygulamalar› aç›s›ndan, ben tabii
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kendi yönümden bak›yorum birkaç tane sorunumuz var. Türkiye'deki muhasebe uygulamas› genel tebli¤inin aynen burada da uygulanmas› gerekti¤ini ve bu konuda
özellikle biz meslek mensupla r›na çok önemli görevler düﬂtü¤ünü biliyorum ve bu
konuda hassas olunmas› gerekti¤ini biliyorum. Çünkü orada gerçek muhasebe yap›
l›yor. Vergi kanunlar›yla alakal› s›n›rlamalar ve de yasaklar orada söz konusu olmad›¤› zaman iﬂte biz gerçek bir muhasebe uygulamas›n› orada çok net görebiliyoruz.
Bütün iﬂlemleri çok rahatl›kla gerçekleri kay›tlara, defterlere yans›tma ﬂans›n› elde
ediyoruz. Fakat vergi boyutunda ﬂöyle bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Biz Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi'nin olmad›¤›n› ve serbest bölge içindeki iﬂlemlerin
Katma De¤er Vergisi'nden muaf oldu¤unu biliyoruz. Ancak uygulamada Maliye'ye
sordu¤umuzda ﬂöyle bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Türkiye'deki merkezin ﬂubesinden elde edilen kar, merkeze transfer edildi¤i zaman vergiye tabi de¤il. Ancak bu
ortaklara yap›lan kar da¤›t›m› nedeniyle menkul sermaye irad› vergisinin olaca¤›
yolunda görüﬂ ald›m ki bu mant›kl› bir görüﬂ. Fakat bu yolda çok fazla sorular soruluyor. E¤er mümkünse bu konunun net olarak Genel Müdürlü¤ünüz taraf›ndan
aç›klanmas›n› rica ediyorum.

Yahya Ar›kan
Sabri bey teﬂekkür ediyorum, baﬂka soru sormaman›z› rica ediyorum. Mikrofonu çok kulland›n›z. E¤er soru soranlar bize yard›mc› olurlarsa toplant›y› zaman›nda bitirece¤iz de¤erli arkadaﬂlar. Buyurun Serhat bey. Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
Soruyu kime yöneltiyorsunuz onu da belirtin lütfen.

Serhat Karabey
‹ntermedya dergisinden Serhat Karabey. Sorum say›n Duran'a. Son kurulan
bir kaç serbest bölge d›ﬂ›nda daha önce genelde kiralama yöntemi uygulan›yordu.
Arsalar ve kapal› alanlar kiralan›yordu. Ancak bu son kurulan bir kaç serbest bölgeye bakt›¤›m›z zaman sat›ﬂlar› görüyoruz özellikle. Firmalar ucuz arsalar buluyorlar bir ﬂekilde ve daha sonra da bu arsalara serbest bölgeler karar› ald›r›p çok büyük rantlar elde edebiliyorlar. Bu konudaki görüﬂünüzü alaca¤›m. Bir de serbest
bölgelerin haks›z rekabet yaratt›¤› konusunda baz› ﬂikayetler var. Özellikle serbest
bölge d›ﬂ›nda faaliyet gösteren sanayiciler taraf›ndan. Menemen Serbest Bölgesi
kurulmas› sonras›nda özellikle bu konuda eleﬂtiriler yo¤unlaﬂt› di¤er deri sanayicileri taraf›ndan, bu konudaki görüﬂlerinizi alaca¤›m. Bir de Ertu¤rul Bey siyasi bas>>> 1990-2006 PANELLER
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k›lar dan söz etti serbest bölge kurulmas›na iliﬂkin. Size bu konuda siyasi bir bask›
yap›ld› m›?

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederim. Sabahattin Bey, feragat m› ettiniz? Peki, teﬂekkür ediyorum. Fatma Han›m buyurun, Cumhuriyet gazetesinden.

Fatma Koﬂar
Do¤rusu son s›ralarda olmak büyük ﬂanss›zl›k. Bir k›sm› soruldu, Arma¤an
Bey ve Serhat arkadaﬂ›m taraf›ndan. Ben yine de Say›n Duran'a yöneltmek istiyorum. Serbest bölgeler ülkeden kopuk de¤il ve bütün yasalar geçerli dediler. Arma¤an Bey asl›nda geçerli olmayan yasalar›n bir k›sm›n› sayd›. Onun d›ﬂ›nda hangi yasalar geçerli ben onu ö¤renmek istiyorum. Evet serbest bölgelerde hangi yasalar
geçerli?

Yahya Ar›kan
Halil Ocako¤lu, arka taraflarda. Son bir soru var ve bitiriyoruz soru k›sm›n›.

Halil Ocako¤lu
Serbest muhasebeci mali müﬂavir Halil Ocako¤lu. Sorum say›n genel müdürüme olacak. ﬁimdi geçti¤imiz günlerde serbest ﬂehir olarak lanse edilen bu arazide
on güne yak›n bir çal›ﬂmalar›m›z oldu. Orada gördük ki hiçbir ﬂey dikkate al›nmadan
sadece ve sadece afaki çizilmiﬂ bir harita kararname olarak Resmi Gazete'de yay›nland›. Zira daha önce video gösterisinde de gördük, ﬂahit olduk. Orada çok güzel
bir ormanl›k söz konusu. Yine orada köylüler taraf›ndan ekilmiﬂ, dikilmiﬂ, meyve
a¤açlar›yla donat›lm›ﬂ alanlar söz konusu.
Diyeceksiniz ki hep bunlar› m› gündeme getiriyorsunuz, hay›r. Orada alternatif
alanlar da var. Bu ülkede yap›lmak istenen hiçbir ﬂeyin karﬂ›s›nda de¤iliz, bilakis
yap›lmas›na evet diyoruz. E¤er ülkeye bir fayda getirecekse. Düﬂünülen alan takribi
1.000 hektarl›k bir alan. Orada bizim de bir ma¤duriyetimiz söz konusu. Hemen hemen 20.000 ceviz fidan›n› içeren bir ma¤duriyet ve gördük ki çizilen haritalar›
araﬂt›rd›¤›m›zda ne tapu kadastro kay›tlar›nda ne de baﬂka yerlerde hiçbir bilgi,
hiçbir belgeye ulaﬂamad›k. Böylelikle döndük geldik. Say›n genel müdürümden ayd›n-
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latmas›n› arzu ediyorum. Acaba kendileri bu konuda bilgileri varsa bize yard›mc›
olurlar m›? S›n›rlar neresidir? S›n›rlar Sakarya nehrinin denize döküldü¤ü yerden
baﬂlay›p, Kefken Kand›ra m›d›r kabaca? Yoksa bu iﬂin mirengi noktas› ﬂuras›d›r, bu
yol buradan geçer, yolun alt taraf› serbest bölgedir veya serbest ﬂehirdir diyebiliyor musunuz? Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Cemalettin Bey son soru sizin. Feragat m› ettiniz? Peki.
ﬁimdi efendim ayn› s›rayla beﬂer dakikada de¤erli konuﬂmac›lar sorular› ve son
katk›lar› yap›yorlar. ‹lk söz sizin Say›n Türker, buyrun efendim.

Masum Türker
Önce ilk soruya cevap vereyim. Serbest bölgelerde dikkat etmediniz galiba,
ücret yüksektir ve o bölgede eﬂitsizli¤e neden olabilir efendim. Hangi manada ücret
yüksektir, iﬂte de¤erli sendikac› kardeﬂimizin tenkit etti¤i, eleﬂtirdi¤i bir olay. Siz
birisine 50 dolar veriyorsunuz vergiden muaf, di¤erine de d›ﬂarda 50 dolar› veriyorsan›z ve onun vergi sigortas›n› kesiyorsan›z net kullan›labilir de¤erleri bir eﬂitsizlik sa¤lar ve bu görüﬂ ﬂu anda serbest bölgelerin çeﬂitli ﬂekillerde eleﬂtirilmesine neden olan, olumsuz olarak gösterilen bir taraf›d›r. Üst düzeyi hiç konuﬂmad›m.
Üst düzeyde de serbest bölgede çal›ﬂanlar iﬂ hacmi olarak çok fazla iﬂin içinde olduklar› için profesyonellerin ayn› bir genel müdürün çal›ﬂmas› karﬂ›l›¤› alaca¤› ücret
size göre çok yüksek olur. Bu o bölgede eﬂitsizliklere neden olur. Bu benim söyledi¤im, burada baz› arkadaﬂlar›m›z›n masalar›nda gördü¤üm kitaplarda al›p bak›l›rsa
tümünde en olumsuz ﬂey olarak, akademik olarak da ileri sürülen yani özeti olan k›s›md›.
ﬁimdi ben bu sorunun d›ﬂ›nda, bu beﬂ dakikada bir de¤erlendirme yapmak istiyorum. Önce, do¤rusu ben hem bas›n sektöründeyim, neden atlam›ﬂ›z bunu diye
içim gitti. Çünkü bizim böyle bu iﬂi yapan gruplarla ba¤lant›m›z olmay›nca konuyu
çok ciddi ele alabiliriz. Çok büyük yay›nlar, olumsuz yan›n› ele almayabilir ba¤lant›lar› olduklar› için. Bir kere, bu serbest ﬂehir projesiyle serbest bölgeyi birbirinden
ay›rt etmeliyiz, e¤er ulusal ç›karlar›m›z› düﬂünüyorsak. Bu bir olay› ortaya koyuyor.
Neyi ortaya koyuyor? Türkiye'de serbest bölgelerin de iyi çal›ﬂmamas›n›n bir baﬂka
göstergesidir. Birileri yani o bölgeden birileri ç›kmazsa böyle bir arazinin var oldu-
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¤unu, de¤erlenebilece¤ini anlatmazsa, bir kere önce projelendirilebilir diye bir öneri
getirmezse bu iﬂ için kimi kullanabiliriz? Güç olarak gidip çok ortakl› yeni bir sistem
vermiﬂ. EGS grubu oldu¤unu buradaki konuﬂmalarda söylendi¤i için söylüyorum.
Böyle bir grup da buluyorsun, bu grup da ﬂu anda Türkiye'de bir dalga pompal›yor
ekonomide. Onunla birlikte say›n genel müdürüm çok güzel, samimi, burada hakikaten Türkiye ad›na baﬂka genel müdürün söylemedi¤i bir tav›r sergiledi. Ben de ilk
defa tan›yorum, ilk defa görüyorum, dedi. Demek ki Türkiye'nin belli de¤erlerinin belli
insanlara peﬂkeﬂ çekilmesinde serbest bölge yasas›ndan yararlan›lm›ﬂ. T›pk› geçmiﬂte, ben 25-30 sene evvel ‹stanbul'a geldi¤im zaman ﬁimdiki Bayrampaﬂa'n›n
ad› Sa¤malc›lar'd›, bomboﬂ bir araziydi. Onun nas›l parsellendi¤ini, o cezaevinin nas›l oluﬂtu¤unu yaﬂad›k. ﬁimdi cezaevi kalks›n, yeri hastane vs. olsun denilmeye
baﬂlan›yor. Çünkü orada bir rant yarat›ld›.
Demek ki bu ülkede, bu tür rantlar›n yarat›lmas›nda yasalar›n arkas›na s›¤›nan insanlar var. Bir iki genç arkadaﬂ›m›z dikkat edin soru sordular. Dediler ki "Bizim mal çekiﬂi yanl›ﬂ oldu, yanl›ﬂ depolan›ld›, ne yapaca¤›z?" dediler. Yani o firmalar›n serbest bölgeyi serbest bölgenin amaçlar› için de¤il, kendi vergi planlamalar›nda
ya da baﬂka nedenlerle kulland›klar› ortaya ç›k›yor. Bir kere serbest bölge serbest
bölgenin içinde olacak, muhasebesi onun içinde olacak, olsa olsa dan›ﬂman› d›ﬂar›dan gidecek gelecek onun da kart› olacak, bu da baﬂka bir yönü oluyor. Yani bizim o
zaman hangi aç›dan duyarl› olmam›z gerekir? Ben bir ekonomist olarak size diyorum ki bu ülke için serbest bölge önemlidir. Ama hangi koﬂullarda? Hem bizim kanunlarda yaz›lan s›n›rlar çerçevesinde hem de bunun ihtiyaç duyuldu¤u zamandad›r. B›rak›n ekonomist olarak ben Güneydo¤u Anadolu'da Mardin'de yaﬂard›m küçükken ve bu serbest bölgeyi incelerken ﬂimdi düﬂünüyorum ki Suriye bir zamanlar
bizi nas›l sömürürdü. Serbest bölgeyi gayr› resmi uygulard› kendi rejimi dolay›s›yla,
biz her ﬂeyi oradan daha ucuz al›rd›k. Yani hani bu kaçak oluﬂumu oluﬂturdu, gider
gelirdi insanlar. Her ﬂey daha rahat gelirdi bize. Niye, çünkü orada kendisi etimizi
al›yor, koyunumuzu al›yor yani ihtiyac› olan ﬂeyleri, ama o bölgenin çay›ndan tutun,
Çin'den gelen çok pahal› elektronik malzemeler ‹stanbul'da yoktu ama o bölge de
vard› ve çok ucuzdu. Bu ne oluyor; bir ülkenin bir di¤er ülkeyle iliﬂkilerindeki, ekonomideki teorik ad›yla üstünlük teorisinin illegal olarak kullan›lmas›nda kendi ulusu
nuzu korumak için kendi bölgenizi korumak için oluﬂturmak zorunda kal›nan bir yöntemdir. Ben girmedim.
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ﬁu anda mesela Gümrük Birli¤i'nden dolay› Türkiye üzerinde bir bask› var.
Serbest bölgelerde Gümrük Birli¤i'nin, han›mefendinin do¤ru olarak söyledi¤i ﬂeylerde bir kaç›ﬂ yolu olarak kullan›ld›¤› zaman, durun bakal›m siz serbest bölge yoluyla Gümrük Birli¤i'ndeki koﬂullar› ihlal ediyorsunuz, üçüncü ülke ile yap›lmamas›
gereken al›ﬂveriﬂleri yap›yorsunuz. Ama bunlara ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var?
Bak›n baz› ﬂeyleri ﬂöyle görmeliyiz. Ulusal aç›dan, yani bu ülkenin s›n›rlar› için yararl› olan bir ﬂey baﬂka bir ulusla yapt›¤›m›z anlaﬂmalar› zedeliyorsa yapaca¤›z. Bu
nas›l düﬂünce? Ben söyleyeyim size nas›l bir düﬂünce oldu¤unu.
Gümrük Birli¤i anlaﬂmas› imzalam›ﬂ›z. ‹ngiltere ile ya da Almanya ile sübvansiyon yok. Art›k teﬂvikler yok, ama Almanya yap›yor teﬂvi¤ini. Nas›l yap›yor? Kendi
lanse etmiﬂ, bir ﬂirket kurdurmuﬂ illegal, yani bir nevi ekonomide kontrgerilla bir
ﬂirket. Eti o ﬂirket sat›n al›yor yüksek fiyat ile Türkiye'ye düﬂük fiyat ile ihraç ediyor. Yani bu ﬂey dedi¤imiz baz› unsurlar› damping dedi¤imiz baz› unsurlar› bu devletler yap›yor. O zaman biz de yapmal›y›z ve biz burada serbest bölgeyi ulusal sermayemizin korunmas› aç›s›ndan nas›l kullanaca¤›m›z konusunda çal›ﬂmalar yapmal›y›z. Bak›n biraz evvel sorulan bir vergi olay› var. Say›n genel müdürümüz, kaybettik
davay› dedi. Tabii siz iyi bir müﬂavir tutsayd›n›z kaybetmezdiniz o davay›. Onu da
söyleyeyim. Çünkü kanunda olmayan bir ﬂeyi, vergi idaresi 191 say›l› tebli¤ ile bu iﬂi
kanun d›ﬂ›na ç›kartt› ve ne yap›yor? Diyelim ki siz orada ciddi çal›ﬂan bir serbest
bölge firmas›s›n›z, yani baﬂ›n›zda da bir Amerikan firmas› var. Son söz olarak, bir
müesseseye bakarken, onu de¤erlendirirken çok sa¤l›kl› iﬂlemeyen taraflar› yüzünden karﬂ› almak yerine, örne¤in ben bugün burada kendime görev edindim, görünce
o video filmi, bu ﬂehrin yani kurulan serbest ﬂehrin kararnamesini bozdurmak için
herkes bulundu¤u noktada üstüne düﬂen görevi yapacak. Bizim görevimiz o. Yani
yap›lmak istenen usulsüzlü¤ün, h›rs›zl›¤›n böyle bir kararname, kanundan yararlan›larak yap›lmak istedi¤i konusunda mutab›k kalmal›y›z. ﬁimdi biz serbest ﬂehri unutup serbest bölgeleri hedef ald›¤›m›z zaman ﬂunu söyleyeyim bunu söyleyen arkadaﬂlarla yolum ayr›l›r. Durun kardeﬂim, Türkiye'nin uluslararas› anlaﬂmalar›n daki
baz› kay›plar›n› giderebilmek için bunun teorisi vard›r, prati¤i vard›r, bu ülkede bile
tezleri yaz›lm›ﬂ, doktora tezi yaz›lm›ﬂ, doçentlik tezi bile yapanlar var. Sevgili arkadaﬂ›ma gelince çok fazla böyle üzülmesin, a¤lamas›n diye söylüyorum. Ben e¤ildim
kula¤›na dedim ki "Sizin serbest bölge ne zaman kuruldu?" 2002 y›l›ndan sonra
grev lokavt yetkisi giriyor. As›l s›k›nt›s›, giremiyoruz, dedi. ﬁimdi ben de bu sefer
ona dan›ﬂmanl›k yapay›m. Hem de madem ‹ktisat Fakültesi'nde, “background”lar›-
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m›z ayn› yerlerden. Yani ﬂimdi böyle yüksek sesle ba¤›r›rsan hiç giremezsin. Sessiz
kalacaks›n 2002 y›l›na kadar örgütlenmen haz›r olacak, o gün uygulamaya baﬂl›yacaks›n. Yani bir ﬂeyi büyüterek paylaﬂmal›y›z. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Türker'e teﬂekkür ediyoruz de¤erli arkadaﬂlar. Say›n Beﬂiktepe buyurun.

Celal Beﬂiktepe
ﬁimdi arkadaﬂlar, bu konu bir teknik tart›ﬂma konusu haline geliyor. Asl›nda
say›n genel müdürün, bakanl›¤›n boyutlar›n› çok aﬂan bir konu oldu¤unun alt›n› vurgulamak istiyorum. Dolay›s›yla biz burada say›n genel müdürden bu nedir böyle, falan diye bir ﬂeyi pek isteme ﬂeyinde de¤iliz. Çünkü bu bir dünya düzeyinde izlenen,
Türkiye'nin ihracata dayal› bir kalk›nma modelini tercih etmesinden kaynaklanan bir
y›k›m›n sonuçlar›d›r. Böylesine bir küresel tercihin yeni liberal politikalar›n bir tercihidir. Yani bak›n›z. ﬁimdi bütün dünyadaki yaﬂanmakta olan, Brezilya'da baﬂlayan,
Orta Asya'ya gelen krizler, iﬂte Türkiye'de kap›m›z› çal›yor krizler. Yani Serbest
Bölgeler Kanunu'nda ifade edilen bir sermaye kayna¤›n›n, yabanc› sermaye kayna¤›n›n, yani büyümesini, iç borçlanmas›n›, d›ﬂ borçlanmas›n› bunun üstüne inﬂa etmiﬂ
bir Türkiye ile karﬂ› karﬂ›yay›z biz. Ama bu geldi¤imiz noktada bütün maske düﬂtü.
Küreselleﬂmenin bütün maskesi düﬂtü ve iflas etti. Bütün dünya insanl›¤› Brezilya
bunu görü yor, Orta Asya bunu görüyor. Biz bunu görmeliyiz. Yoksa serbest bölge
sadece içinde iyi mi, yasaya uygun mu, ﬂöyle mi iﬂler meselesi de¤il. Gelinen kulvarda, noktada olay, Türkiye'nin temel tercihlerinin, ulusal kaynaklar›n, hepimize ait
olan kaynaklar›m›z›n nas›l kullan›laca¤›n› tart›ﬂma karar›d›r. Bak›n biz ﬂunu söylüyoruz. 1980'lerin baﬂ›nda yüzde 25 olan kamu yat›r›mlar› yüzde 5'e düﬂmüﬂtür.
Neden? Tabii ki genel müdür hakl›. Yat›r›m kamu yat›r›mlar› olmay›nca serbest bölgelerin sermaye taraf›ndan kurulmas› ve s›n›r tan›maz sömürü ve soygun alanlar›
olmas›, iﬂçi örgütlü¤ünün, mühendis mimarlar›n denetimi olmamas›, yani küçük
MAI'ler olmas› çok anlaﬂ›lmaz m›? Burada itiraz›m›z bizim asl›nda bu somut, yaﬂanmakta olan co¤raf yam›zdaki parça parça olaylar› bütünleﬂtirerek yeni bir
üretken topluma dayal› kaynaklar›n›, e¤itimini, sa¤l›¤›n›, ulusal kaynaklar›n› ülke insan›ndan yana kullanmaya dayal› bir Türkiye talebidir. O yüzden arkadaﬂ›m hakl›d›r.
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Ulusal de¤erlerimizin, ulusal ç›karlar›m›z›n peﬂkeﬂ çekilmesidir. SEKA böyledir. Hep
ﬂu söz söyleniyor, burada da biz duyduk köylülerden. SEKA Orman Fidanl›¤› KoçFord'a tahsis edilirken demeçler ﬂudur: Cumhurbaﬂkan›, 400'e yak›n, belki ben yanl›ﬂ anlam›ﬂ olabilirim 400 tesis dedi Genel Müdür. Ama ﬂunu yanl›ﬂ anlamad›k biz.
Cebine 500 milyon dolar›, 700 milyon dolar› koyana Çankaya bahçesini veremezsin.
Böyle bir ﬂey yok, baban›n mal› de¤il o, hepimizin mal›. Bu mant›k ülkenin bütün köﬂelerini sat›yor arkadaﬂlar. Olay budur, mesele budur.
Biz itiraz›m›z› bu noktadan yap›yoruz. Bir ﬂeyin alt›n› çizmek istiyorum. Türkiye'de bütçe gelirlerinin yüzde 81'i biliyorsunuz dolayl› vergilerden. Peki yüzde 50'sini
kim ödemektedir? Bu ülkenin çal›ﬂanlar›, emekçileri. Peki bu, serbest bölgelerden
ihracata dayal› üretimi art›r›yor mu diyen mekanizma nedir, devlete ne vermektedir? Yüzde 6 vermektedir. Bunu sorguluyoruz biz. Bu serbest ﬂehir esprisi, yok
böyle bir ﬂey bizim mevzuat›m›zda. EGS holding, Sakarya'da, Baﬂbakan’›n oldu¤u
toplant›da, biz de oradayd›k, amac›m›z bizim burada Hong Kong benzeri 23 milyonluk bir kent kurmakt›r, dedi¤i zaman savc›lar›n harekete geçmesi gerekir. Savc›l›k,
sadece demokrasi istiyorum, ben bunu tart›ﬂmak istiyorum diyenleri al›p içeri atmak de¤ildir. Biz mühendis mimarlar olarak bu bölgelere girip mesleki denetim yapam›yoruz. Aç›k, evet, nas›l yapaca¤›z biz bu mesleki denetimi soruyorum sizlere.
Ben dün ‹stanbul serbest bölgesini ziyarete gittim, öyle kafama esti gittim. Mümkün de¤il girmek. ‹çerden telefonlar, d›ﬂardan telefonlar. Türk Mühendis Mimarlar
Odas›'n›n temsilcisiyim. Hikaye bunlar, yok böyle bir ﬂey. Bu, Türkiye'de, Türkiye topraklar›n› ay›ran, bölen asl›nda üçüncü ülkedir arkadaﬂlar, resmen üçüncü ülkedir.
Yasalara göre de¤ildir, meselesi üçüncü ülkedir. Kanun da buna uygundur. Hiç de
öyle ﬂey yapmay›n. Do¤ru mu uygulans›n, yanl›ﬂ m› uygulans›n boyutunu aﬂm›ﬂt›r.
Bir madde okuyorum ben size. Kanun madde 4: Fiyat, kalite ve standartla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluﬂlar›na kanunlarla ve di¤er mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Devam edelim, peki bu alanlarda gördünüz, 100.000
dönümlük 1.000 hektar de¤il, 10.000 hektar, kayda öyle geçsin. Siz 1.000 hektar
dediniz ya 10.000 hektar. Bu bölgelerde serbest bölge mevzuat› do¤rultusunda
bölgeyi yönetmek için serbest bölgeler kuruluyor. Bu bölge kuruluﬂu da bir Bakanlar
Kurulu karar›yla, elimde, okuyorum.
Bölgelerde arazi kullan›m, yap›, tesislerin projelendirilmesinde kurulmas› ve
kullan›lmas›yla ilgili bütün izin ve ruhsatlar› vermek bu idarelere ait. Nedir bu idare-
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ler? Devletin bu konuda örgütlenmiﬂ olan kamu kurumlar›, k›yamet kadar. Ben Sakarya Valili¤i'ne Bay›nd›rl›k ‹skan Müdürlü¤ü'ne gitti¤imde haberim yok bundan diyor. Yani bypass. Mesele ﬂudur. Ulusal yarg›n›n ulusal korumac›, ulusal çevre mevzuat›n›n, iﬂçi haklar›n›n, çal›ﬂandan yana olan bütün mevzuat›n›n dünya co¤rafyas›nda bütün bypass edilmesi anlam›na gelen yeni dünya düzeninin küçük kalelerini
alanlar›n› yaratmakt›r. Küçük MAI'lerdir bunlar. Genel Müdür sordu, MAI nedir diye.
MAI çok tarafl› yat›r›m anlaﬂmalar›d›r. Dünya küresel, zaten biliyoruz biz bunu. Küresel ama o küresel dalgada tek küresel soygun, küresel talan. Ulusal de¤erler art›k eskimiﬂ de¤erlerdir, bunlar›n hiç bir de¤eri yoktur. Anayasa, uluslararas› tahkimi savunan bu tür hizmetleri kamu imtiyaz› olarak gören ﬂeyler eskimiﬂtir. Bence
anayasan›n bask›c›, otoriter yan› eskimiﬂtir. Bir grup diyor ki anayasay› koruyan
hükümleri eskimiﬂtir, ben de diyorum ki kamunun haklar›n› savunmak için toplumun
örgütlenmesini isteyen insanl›¤›n önünü kesen hükümler eskimiﬂtir. Bunlar› de¤iﬂtirin, tercih budur. Bunun tart›ﬂ›lmas›d›r asl›nda.
Biz mühendis, mimarlar olarak bu ülkenin mühendisleri isek, mimarlar› isek bu
ülke bizim. Üretken bir toplum yaratmak do¤rultusunda görev almak, kamu kaynaklar›n›n, kamu projelerinin en iyi ülke lehine kullan›lmas›n› sa¤lamak için yetiﬂtirildiysek biz bu görevi yapmak için buraday›z. Bu görevi seslendirmek için buraday›m. Biz
bu görevimizi bundan daha aç›k söylenmez, biz bu görevimizi yapam›yoruz. Türkiye'nin enerjisi, ulaﬂ›m›, otoyolu ne varsa hayat›n süreçlerinden d›ﬂlanm›ﬂ serbest
bölgelerdeki kanunda uyumlu, zaten yabanc› vas›fl› personel girip ç›kar. Ülke insan›
nas›l girip ç›kar? Giremez, pasaportla evet. Hay›r pasaportla dedi¤imiz ﬂu. Topluyorum, ben bölgeye girdi¤imde aktarmak istiyorum bunu. Uygulama diyorsan›z, uygula ma. ‹ki gün önce baﬂ›ma geldi benim ﬂeyde. Uzun telefonlardan sonra girdim
arabayla, sonra iki güvenlik görevlisi geldi. Hiç hoﬂ de¤il yani. Girerken öyle, ç›karken öyle. Bir dolaﬂay›m dedim, yani ne oluyor bu bölgede diye, mümkün de¤il arkadaﬂlar. Ben bu ülkenin mühendis, mimar örgütünün temsilcisiyim. Bana yabanc›
olan, bana içinde dolaﬂma izni vermeyen, hele hele 100.000 dönümlük bir alanda
amaç serbest bölge de¤il. Ben daha kuﬂkuland›¤›m ﬂeyleri söyleyeyim size. ‹çine
havaalan› yapacaklar, yat liman› yapacaklar. Ne biliyorsunuz siz, dünyadaki en temel sorun olan at›k sorununun çöplü¤ü yapmayacaklar›n› oray›? Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Beﬂiktepe'ye teﬂekkür ediyoruz. Mikrofonu kapatabilir misiniz efendim.
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Say›n Önen buyurun. Say›n Masum Türker'in, ‹stanbul Üniversitesi Rektörü ile görüﬂmesi var, ayr›lmas› gerekiyor. Teﬂekkür ediyoruz, katk›lar›ndan dolay›. Buyrun
say›n Önen.

Ertu¤rul Önen
ﬁimdi efendim Celal Bey'i dinledikten sonra, içime bir kuﬂku düﬂtü. Acaba biz
kötü bir ﬂey mi yap›yoruz diye, yol yak›nken vazm› geçelim diye. Ama e¤er izin verirseniz Celal Bey'in gerdi¤i sinirleri biraz gevﬂetmek, iﬂi de biraz ciddiyetten az›c›k
uzaklaﬂt›rabilmek için bir f›kra anlataca¤›m. Burada Say›n Baﬂkan'dan rica ediyorum, süremden düﬂmesinler. Efendim Birinci Dünya Savaﬂ›'nda Suriye cephesinde
kat›r insandan bile k›ymetli. Çünkü ordunun bütün ihtiyac› kat›rla görülüyor ve Cemal Paﬂa ordu komutan›, bizzat takip ediyor kat›rlar›n durumunu. Bir gün bir kat›r
ölüyor ve Cemal Paﬂa çok hiddetleniyor. Derhal bir veterineri görevlendiriyor tahkik
ettiriyor. Veteriner tahkik ediyor ve bir rapor düzenliyor. Rapor iﬂte bildi¤imiz bilimsel üslup içerisinde. Baﬂtan aﬂa¤› t›bbi terimlerle dolu olarak geliyor Cemal Paﬂa'n›n önüne. Cemal Paﬂa bunu inceliyor, okuyor anlam›yor. En sonunda alt›na bir
not düﬂüyor. "Baytar efendi, baytar efendi. ‹lmi tababetin baﬂ›nda paralans›n, kat›r niye öldü?" diyor.
ﬁimdi efendim çok konuﬂtuk, iﬂte saat birde baﬂlad›k dört buçu¤a geldik, üç
buçuk saattir konuﬂuyoruz. Ama bence alt›n› çizmemiz gereken bir ﬂey var. Birincisi çok karﬂ› olan arkadaﬂlar›m var görüyorum. Celal Bey de bunlardan biri. ﬁimdi
hayatta herﬂey net olarak beyaz da de¤ildir, siyah da de¤ildir. Ara tonlar vard›r.
Her kurumun iyi taraflar› vard›r, kötü taraflar› vard›r. ‹ﬂte bu dünya literatüründe
zaten çok tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye serbest bölgeyi icat eden ülke de¤ildir. Hatta Türkiye bu konuda en son kalan ülkelerden biridir. Çok geç kald›k, diye vaktinde rahmetli Özal'›n o reformist döneminde 1985 y›l›nda ilk defa bir yasal düzenleme ile
Türkiye serbest bölgeler ile yak›ndan tan›ﬂmak f›rsat› bulmuﬂtur. Yani sonuçta
dünyada tart›ﬂ›lm›ﬂ ve biraz önce konuﬂan arkadaﬂlar›mdan biri de zaten ekonomik yarar› m›, ülke yarar› m› dedi. Bence e¤er yarar kavram› varsa orada ülke yarar› diye düﬂünmek laz›m. Yani her ﬂey tabii ekonomiye feda edilemez. Onun tart›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r ve sonuçta bunun ülke yarar›na sonucuna var›larak Türkiye'de de
bu benimsenmiﬂtir. Burada üzerinde ›srarla durulmas› gereken husus, konuﬂmam›n
ilk bölümünde de alt›n› ›srarla çizdi¤im gibi ﬂunlard›r:
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1- Yasa gerçekten dünya gerçekleri dikkate al›narak düzenlenmiﬂ midir? Bana
göre öyle düzenlenmiﬂtir.
2- Uygulama amaca uygun olarak yap›lmakta m›d›r? Bunu tart›ﬂmam›z laz›m.
Benim de ciddi tereddütlerim var. Konuﬂmam›n birinci bölümünde ifade ettim. ‹kincisi hem bu sektörü tehlikeye atacak, hem d›ﬂar›dan tepkileri çekecek kadar ifrata
vard›rmam›z do¤rumudur,de¤il midir, bunun üzerinde durmam›z gerekiyor.
3- Serbest bölgeyi bir rant kavgas› ﬂekline dönüﬂtürmek gerekli midir veya
buna izin verilmeli mi verilmemeli midir?
Bunu tart›ﬂmam›z laz›m. Üzerinde durulmas› gereken hususlar bunlar. ﬁimdi
bu arada Say›n Erkut Duran'a, Serhat Karabey taraf›ndan bir soru yöneltildi. ﬁimdi Erkut Bey bir devlet memuru. Yani ﬂu anda fiilen görev baﬂ›nda ve siyasi otoritenin emri alt›nda. Onun için her halde cevap vermekte zorlanacakt›r ama ben 30
y›ld›r devlete hizmet etmiﬂ bir arkadaﬂ›n›z›m. Bu gün kurallar beni ba¤lam›yor, daha rahat konuﬂaca¤›m.
ﬁunu söyleyeyim bugün devlet katlar›nda çal›ﬂan, devlette görev yapm›ﬂ, ancak siyasi bak›mdan bir bask›ya maruz kalmam›ﬂ bir kamu görevlisi yoktur. Yani
zaman zaman görüyoruz. Kamu görevlileri buna sonuna kadar direniyorlar, prensipleri uygulamaya çal›ﬂ›yorlar, bazen ikna ediyorlar. Siyasilerin hepsi de kötü de¤il
yani onun da alt›n› çizeyim. Siyasilerin makul, anlay›ﬂl›, gerçekleri gördü¤ü zaman o
yönde karar verenleri de var. Ama maalesef böyle olmayanlar da var. ‹ﬂte öyle olmad›¤› zaman e¤er bir de ›srarc›larsa, yetki onlar›n elinde gayet tabii. Yani bürokrat bir yerde seçenekleri koyar, ama karar› siyasi verir. ﬁimdi bir çok olayda da
böyle oluyor. Tahmin ediyorum bu ‹pek Yolu Vadisi projesinde de böyle olmuﬂtur.
Yoksa ben bürokrasinin böyle bir projeyi ki yanl›ﬂlar› burada s›raland›, destekleyece¤ini zannetmiyorum. Bana sorulmuﬂ özel bir soru var. Ona da cevap verece¤im
say›n baﬂkan, f›kradan dolay› dolan süremi de kullanmadan süremi bitirece¤im. Say›n Arma¤an Öztürk Savur dediler ki "TSB, Trakya Serbest Bölgesi bir tar›m alan›na kuruldu. Halbuki Say›n Önen bunlar tar›m alan›na kurulmamal› diyordu. Bu nas›l
iﬂtir?" Bu soruyu sorduklar› için özellikle teﬂekkür ediyorum. Çünkü bir gerçe¤i aç›klama f›rsat› veriyor burada bana.
Birincisi gördünüz ki bir arazi, üzerinde ormanlar var, nehirler geçiyor, göller
var, denize 30 km s›n›r› var. Böyle bir yerde serbest bölge kurulmaya kalk›lm›ﬂ.
ﬁimdi bizim arazimiz, o bölgedeki tüm hazine arazileri köylü taraf›ndan iﬂgal edil-
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miﬂ ve de kullan›lmakta iken tek kullan›lmayan yerdi. Bunu bize zaten elimizdeki verimli alanlar› alarak devlet verdi ve o alanla ilgili al›nm›ﬂ, devletin, buran›n 5'inci s›n›f, 6'nc› s›n›f, 7'inci s›n›f tar›m alan› oldu¤una iliﬂkin karar da var. Biliyorsunuz
3'üncü s›n›ftan daha düﬂük de¤erdeki tar›m alanlar›nda sanayi yap›labiliyor. Ama
köylüler bununla yetinmediler, do¤al haklar›, tabi meﬂru haklar›. Yarg›ya gittiler,
yarg›da da bilirkiﬂi tayin edildi. Hepimizin takdir etti¤i iﬂte ODTÜ'nün de¤erli hocalar›ndan oluﬂan bir heyet geldi, yerinde incelendi ve daha önce devletin yapt›¤› tespitlerin do¤rulu¤u teyit edildi ve bu bizi 1,5 sene kadar u¤raﬂt›rd›.
Helal olsun diyorum, neticede hak yerini buldu. Biz ne kadar hakl› oldu¤umuzu
gösterdik. ﬁimdi bunun bence her projede ayn› titizlikle takip edilmesi gerekir. Ben
de bunu ifade etmek istiyorum. Yani ayn› ﬂey bize oldu¤u gibi di¤erlerine de uygulanmal›d›r. Herkes gerçekten ülkenin verimli topraklar› üzerinde veya do¤al zenginlikleri olan topraklar› üzerinde bu iﬂi yapmamal›d›r. Benim bu konuda da görüﬂüm
budur. Efendim ben tekrar teﬂekkür ediyorum sab›rla dinledi¤iniz için. San›yorum
toplant› bitece¤i için tekrar sorular›n›za cevap verece¤im diyemeyece¤im. Sa¤olun,
teﬂekkürler.

Yahya Ar›kan
Say›n Önen'e teﬂekkür ediyoruz ve Say›n Okur buyurun, söz sizin.

Selahattin Okur
ﬁimdi bana bir soru geldi arkadaﬂlar›mdan. Grev hakk› olmayan bir örgütlenme olabilir mi? Burada ﬂunu söylemek istiyorum arkadaﬂlar. 2821 say›l› Sendikalar
Yasas›, Serbest Bölgeler Yasas› içinde zikre dilmiyor. Yani güya bu yasa geçerli
ka¤›t üstünde, ama bu yasan›n verdi¤i haklar› kullanam›yoruz. Niye? Biraz önce Celal Bey arkadaﬂ›m›z anlatt›. Serbest bölgelerin kuruluﬂu, iﬂletiliﬂi özel ﬂirketlerin
elinde, yan›lm›yorsam ikisi hariç. Hepsiymiﬂ bak. ﬁimdi kap›s› güvenlik kuvvetleri,
polis taraf›ndan tutulmuﬂ bir yere sendikac› veya iﬂçinin örgütlenmesi için içeri girmek, iﬂçi ile konuﬂmak, toplant› yapmak mümkün de¤il. Bu hakk› kullanam›yorsunuz.
Fiilen bu kullan›lam›yor. ﬁimdi tabii ki 2822 say›l› yasada grev hakk› olmamas›,
sendikan›n sözleﬂme yapamamas›, bu hakk›n elinden al›nmamas› örgütlenmeyi de
cayd›r›yor. Yani sözleﬂme yapamayacak bir sendikaya ben niye gideyim diyor. Siz
gelir misiniz? Yüksek Hakem Kurulu var. Neticede onun da nas›l iﬂledi¤ini biliyoruz.
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Bir ikincisi bu.
Yan›mdaki arkadaﬂ›m ayr›ld›, Masum Bey, dedi ki "ücretler serbest bölgelerde
yüksek." Nas›l yüksek olur arkadaﬂlar? Dünyan›n her yerinde serbest bölgelerde ücretler düﬂüktür. Hatta bir çok ülkede o bölgedeki asgari ücret bile uygulanm›yor
serbest bölgelerde. Hadi bizde o yok. Yani en fazla, en iyimser bir ﬂekilde, serbest
bölgede asgari ücret uygulan›r ve bu da vergiden muaf diyeceksiniz de¤il mi? Orada
zaten uygulanacak olan ﬂey e¤er asgari ücretin üzerinde bir ﬂeyse iﬂveren diyecek
ki size, ya zaten vergi vermiyorsun ücretine ona göre zam yapaca¤›m. Yani bunlar
çok yaﬂanan ﬂeyler. ﬁimdi ama öbür taraftan sendikal› olan yerlerde iﬂçi ücretleri
yüksektir. Örne¤in biz Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde serbest bölge d›ﬂ›ndaki bölgede, bizim ﬂu an 15 gün sonra de¤iﬂecektir, ortalama ücretimiz 450 dolar.
Menemen Serbest Bölgesi'nde 150-160 dolar asgari ücret, onu bile veremiyor. Bunun neresi yüksek? ﬁimdi toparlamak istiyorum, toplant›y› uzatmak istemiyorum.
2821-2822 dedik. Bunlar, yani bu Serbest Bölge Yasas› 87 ve 98 say›l› ILO sözleﬂmelerine ayk›r›. ‹kinci itiraz›m›z ﬂudur, Serbest Bölgeler Yasas› bu haliyle amac›na
ayk›r› iﬂliyor. Onunla ilgili bir soru soraca¤›m. Üçüncü itiraz›m›z bir çok yasan›n serbest bölgelerde geçmemesi. Bu bölgelerin özel bölge olmas› nedeniyle, buralarda egemenlik haklar›m›zdan belli ölçüde taviz verilmiﬂtir. Celal Bey arkadaﬂ›m›z buna iﬂaret
etti. Son bir soru sorarak kapatmak istiyorum Say›n Genel Müdürümüze.
"Çarp›kl›k yok, amac›na uygun" diyor. Diyece¤im ki ihracat için yat›r›m› ve üretimi art›rmak, serbest bölgelere ne kadar yabanc› sermaye gelmiﬂ? Bugüne kadar
bugünkü bileﬂim içinde, bana, serbest bölgelere ne kadar yabanc› sermaye gelmiﬂ,
ne kadar do¤rudan yat›r›m yapm›ﬂ ve bugün serbest bölgelerdeki faaliyetin ne kadar› üretimdir bunu söyleyebilirler mi? Yasan›n amac› bu. Ama 4.madde sapt›rm›ﬂ
yasan›n amac›n›. Diyor ki bu hak Yüksek Planlama Kurulu'na verilerek ﬂunlar, bunlar
da sokuﬂturulur. Ne yap›yor? Sanayi, ticaret, hizmet faland›, filand› o yetkiyi tutuyor oraya veriyor. Oradan yine bir ﬂey buluyor. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Mikrofonu kapatabilir misiniz Say›n Okur? Evet son söz Say›n Duran'›n. Buyurun Say›n Duran.
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Erkut Duran
ﬁimdi efendim ben isterseniz tek tek isim okuyup siz ﬂunu dediniz, ben de ﬂu
cevab› veriyorum diye de¤il, bir genel cevap vereyim. Eksik kalan olursa tamamlamaya çal›ﬂ›r›m. Bak›n serbest bölge bir teﬂvik unsurudur. Devletin kanunlarla düzenledi¤i ve kullan›c›lara yine o kanunun çizdi¤i çerçevelerde kulland›rd›¤› teﬂviklerdir, avantajlard›r. Bu, yok efendim Gümrük Birli¤i'nde uygulanm›yor, o kadar iyi uygulan›yor ki. Ben Serbest Bölgeler Genel Müdürü oldu¤um zaman Avrupa Toplulu¤u
bana dedi ki, sizin serbest bölgelerinizden hem Türkiye'ye hem toplulu¤a kotal› olarak tekstil ürünü giriyor, dedi. Ben de adamlar› Türkiye'ye ça¤›rd›m. 5 ülkeden 7 kiﬂi geldiler Türkiye'ye. Bizim serbest bölgelerimizi tek tek dolaﬂt›lar ve uygulamalar›m›z›, inan›n fabrikalar›n içine girip üretimleri kontrol ederek kontrol ettiler ve en
ufak bir kaçak bulamad›lar. ﬁimdi burada inﬂallah kapal› kap›lar arkas›nday›z. O kaçak, onlar›n söyledi¤i kaçak vard›. Ama serbest bölgelerden de¤ildi. Ben tabii onlara sizin arad›¤›n›z bu, ﬂuradand› demedim. Ama serbest bölgeleri gö¤sümü gere
gere sonuna kadar aç›p o kaça¤›n oradan olmad›¤›n› onlara gösterdim. Bir kere bu
bir. ‹kincisi yine o geldiklerinde ve onlar benim serbest bölgemi dolaﬂt›¤› için bende
de o hak do¤du. Ben de gelip sizinkileri göreyim dedi¤im zaman, Portekiz'in Maderya adas›nda Türkiye'nin serbest bölgelerinde kullan›lmas› dahi düﬂünülemiyen sistemlerin var oldu¤unu ö¤rendik. Bu da neydi? Bana, senin serbest bölgenden kotal›
tekstil ürünü Türkiye'ye kaç›yor veya toplulu¤a kaç›yor diyen adamlar, kotal› ürünleri Portekiz serbest bölgesine getirip orada nihai kullan›ma haz›r hale getirecek
düzeyde iﬂlediklerinde kotas›n› unutarak topluluk içine sokabiliyorlard›. Bunu benim
serbest bölgemde yapam›yorum ben daha. Onu söyledi¤im zaman hele sen de tam
üye ol da dediler, yapars›n. Ben de dedim ki siz beni tam üye yapt›¤›n›z zaman ben
de serbest bölge statülerimde geçiﬂ dönemi ayr›cal›¤› isterim, Portekiz'e verdi¤iniz
gibi, ondan sonra 15-17 seneyi geçirdikten sonra sizinkilere uyar›m. Ha bu arada da
ekonomimi çok fazla yönlendiren bir serbest bölge olgusu varsa nas›l 200 senelik
Hamburg'a dokunamad›n›z? Toplulu¤un gümrük kodundaki ana kodudur onlar›n. Yazar, Hamburg'un serbest bölge statüsüne dokunulmayacakt›r, topluluk ölene kadar
diye. Belki ben de onu isterim dedim, ç›t ç›kartmadan geri dönüp gittiler.
Dolay›s›yla serbest bölge olgusu ekonomik bir olgudur. AB dahi sonuna kadar
kullanmaktad›r, ben niye kullanmayay›m? Yeter ki usturuplu bir ﬂekilde kullan›ls›n,
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amaçlar›n›n d›ﬂ›na taﬂ›r›lmas›n. Burada içinizde oturanlar bile tutup bana Serbest
Bölgeler Kanunu'nun s›n›rlar› çizdi¤i çizginin d›ﬂ›nda anlay›ﬂlarla sorular soruyorlar.
Ben size baﬂka bir misal vereyim. Bana ﬂu bile geldi. Ben serbest bölge kullan›c›s›y›m, Almanya'dan misafirim geldi, Hilton otelinde kal›yor niye bunun katma de¤er
vergisini ödeyeyim diye geldi bana. Bu da kullan›c›dan bana gelen. Sormay›n böyle
sorular›, kanunun çizdi¤i çizgi neyse onun içinde kal›n. Zaten o zaman sorunlar›n
büyük bir k›sm› halledilmiﬂ olur.
ﬁimdi Türkiye'de baz› çevrelerde serbest ﬂehir konusu ç›kmaya baﬂlad›. Efendim dünyada serbest ﬂehir diye bir olgu yoktur. Biz de bunu sizler gibi uzun uzun
inceledik. O serbest ﬂehir denilen yerler ülke ﬂehirlerdir. Honkong'du Singapur'du
bunlar idari yap›lar› itibar›yla, co¤rafi çizgileri itibar›yla ayr› idari yap›lanmalard›r.
Ona serbest ﬂehir dedi¤iniz zaman yanl›ﬂ demiﬂ olursunuz. Çünkü Singapur'a serbest ﬂehir diyorsan›z, o serbest ﬂehirler içinde de serbest bölgeler oldu¤unu biliyor
musunuz? E¤er bana Çin'deki ﬁenzen serbest bölgelerini söylerseniz bunlar serbest
ﬂehir falan de¤ildir. Onlar ekonomik kalk›nma bölgeleridir. Benzeri uygulamalar Türkiye'de de vard›r. O ola¤anüstü hal bölgesi, kalk›nmada öncelikli iller konular› Türkiye'de de benzeri uygulamalard›r ve serbest bölge avantajlar›n›n çok üstünde avantajlar orada tan›nmaktad›r.
Bir soru geldi. Serbest bölgede, arazi sat›l›yor dendi. O arazilerin üst sat›ﬂ
fiyatlar› D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'nca saptanmaktad›r. Yani öyle tutup da ben buray› 10 kuruﬂa ald›m, 1.000 kuruﬂa da sana satar›m diyemez. Onun sat›ﬂ fiyat›,
üst noktas›nda bizim taraf›m›zdan kontrol edilmektedir. Ama belli ölçüde de tabii
serbestli¤i olacakt›r. Sonra, ﬂimdi ﬂunu çok aç›kl›kla vurgulamak gerekmektedir.
Yürürlükteki Serbest Bölgeler Yasas›'yla öyle gazetelerde ç›kan, konuﬂulan, yok
efendim oraya iﬂte ne dediniz otel mi kuracak, havaalan› kuracaklarm›ﬂ. Böyle bir
ﬂey olamaz. ﬁimdi efendim tabii yani projede varsa kuramazlar efendim. E¤er, bak›n Türkiye'nin de kanunlar› var. Yani bu kanunca. Ha ama Türkiye'nin siyasi öncelikleri de¤iﬂir. Siyasi yap›s›nda baﬂka bir düﬂünce has›l olur. Ondan sonra o olguyu
gerçekleﬂtirecek yeni bir mevzuat oluﬂturulursa, o zaman benim söyleyecek bir ﬂeyim yok ki. Öyle bir kanun meclisten ç›kar, der ki, serbest ﬂehirler kurulur o ﬂehirlerce. ﬁimdi bak›n bu kanunla serbest ﬂehir falan kurulamaz. O serbest ﬂehrin valisi
olacak m›? Yoksa ﬂu anda oldu¤u gibi ben serbest bölge müdürüyle mi yönetece¤im
oray›? Bu ﬂehir mi, bölge mi? Yani ben mevcut kanunla konuﬂabilirim. Ortada devle-
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tin, hükümetlerin koyduklar›, Meclis'ten geçmiﬂ kanunlar vard›r. Ben de o kanunlar›n
uygulay›c›s› olarak uygulamalar› ortaya koyar›m, takipçisi olurum. Ama birisi kalk›p
derse ki; "Ben orada hava meydan› da yapaca¤›m." Yapamazs›n. O sadece der.
Efendim, bana iﬂte altyap› maliyetlerinin 300 milyon dolar oldu¤unu, böyle bir
paran›n var olup olmad›¤›n›, valla bunu ben bilemem. Var m› öyle bir paralar›? Çünkü
ben de bir yerde okudum toplam yat›r›m da 30 milyar dolar falanm›ﬂ. Yani bu rakam Türkiye'nin d›ﬂ borçlar›n›n üçte birine eﬂit. De¤il mi yani milli gelirin alt›da birine karﬂ›l›k geliyor. E varsa paras› yapar. Ve de kanunlar el veriyorsa öyle bir ﬂeyi
yapmas›na, yapar. Bu kanunla mümkün de¤ildir efendim. Yani sorunuz oysa, yürürlükteki 3218 say›l› yasayla hani 30 de¤il 60 milyar da olsa öyle havaalan› yapmas›, bilmem ne yapmas› mümkün de¤il. ﬁimdi kanunun bir gere¤i var. Diyor ki 2. maddesi; serbest bölgenin s›n›rlar›n›n fiziken belirlenmesi laz›m. Nedir o fiziken belirlenme; çit çekilecek. Bugün Mersin Serbest Bölgesi'nin etraf›n›n çitini de¤iﬂtirmek için
300 milyona ihtiyaç var. Efendim, o benim konum d›ﬂ›nda. Çitin d›ﬂ›nda ne yaparsa
yaps›n. Yani bir ﬂunu düﬂünün yani 100 km filan karelerden bahsediyoruz. Bunun
çevresi de herhalde bir 100-150 km eder.100-150 km çit mi çekilir? Nas›l kontrol
edersiniz sonra oray›? Bilmiyorum yani, daha söyleyecek bir çok ﬂey var da. Bu
serbest bölgelerde uygulanmayan yasalar.
ﬁimdi bak›n serbest bölgelerde Türkiye'de geçerli tüm kanunlar geçerlidir. Uygulanmayacaklar da bu kanunun içinde yaz›lm›ﬂt›r ve sizin söylediklerinizin hepsi
var onun içinde. Pasaport Kanunu var, tabii ki Pasaport Kanunu uygulanmaz. ‹ﬂte
bu, üçüncü bir ülke olmad›¤›n›n ifadesidir. Yani serbest bölgeye geçiﬂ yaparken cebinizdeki pasaportu gösterseniz de, orada benim bölge müdürlü¤ümden ald›¤›n›z
giriﬂ kart›n› gösterirsiniz.
Giriﬂ kart› olmayan da girer. Benim bölge müdürlü¤ümden günlük giriﬂ kart›
al›r. Ne için girece¤ini de belirlemek suretiyle. E¤er bir tak›m bizim sevmedi¤imiz
kontrolleri yapacaksa vermeyebiliriz. Demin bir haritadan bahsedildi, o haritaya
bakt›n›z m›? Ben bizim evin plan›na bakt›¤›m zaman yatak odas› nerede anlayam›yorum. O haritaya da bakt›¤›m zaman neyin ne oldu¤unu anlayamad›m, öyle geldi
öyle ç›kt›. Ama kanunun koydu¤u gerekler o haritan›n içinde kalan alanda uygulanabilir hale gelmedikçe, istedi¤i kadar Bakanlar Kurulu karar› ortada olsun, oras›, ﬂu
kanunda yaz›l› serbest bölge statüsüyle uygulamaya giremez. ‹ncelenir efendim.
Söylenen ﬂeylerin bir k›sm› bu kadar. Böyle filmle görmekle böyle bir laf söyleyemem
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efendim. Gerçekleri ortaya koyduk.

Yahya Ar›kan
Arkadaﬂlar, Say›n Duran konuﬂmas›n› tamamlas›n. Bürokrat oldu¤unu unutmayal›m, rica ediyorum sizlerden.

Erkut Duran
Baz› sorular› müsteﬂar›m benim ad›ma cevaplad›. Bu Ata karnesini 30 kere
cevapland›rd›¤›m›z için burda bilhassa cevapland›rm›yorum. O kendisi biliyor, Olcay
bey. Efendim bu kadar.

Yahya Ar›kan
Efendim Say›n Duran'a teﬂekkür ediyoruz. De¤erli arkadaﬂlar bir dakikan›z›
daha rica ediyorum. Say›n Beﬂiktepe bu serbest ﬂehirle ilgili bir dakika içerisinde
ana hatlar›yla ilgili size bilgi sunacak. Bu bilgiyi de alal›m ve paneli tamamlayal›m.
Buyurun Say›n Beﬂiktepe. Çok k›sa ve öz olsun.

Celal Beﬂiktepe
Çok k›sa, ben konuﬂmamda belirttim. Sakarya'da Baﬂbakan Mesut Y›lmaz'›n
da kat›ld›¤› toplant›da, Bakanlar Kurulu karar›yla görevlendirilen firman›n da¤›tt›¤›
kitapç›k burada arkadaﬂlar. Serbest ﬂehir projesi diye bir cümle okumak istiyorum
buradan. Küreselleﬂme süreci de¤iﬂimi h›zland›rm›ﬂt›r diye baﬂl›yor, sadece baﬂl›klar›n› verece¤im vaktimiz olmad›¤› için. Hong Kong örne¤ini anlat›yor, Birleﬂik Arap
Emirlikleri'ndeki örnekleri anlat›yor, Portekiz'i anlat›yor, Brezilya'dan örnekler veriyor, ABD'yi anlat›yor ve geliyor diyor ki serbest ﬂehir projesinin Türkiye için önemi
baﬂl›klar›n› veriyorum.
Serbest ﬂehir kuruluﬂ yeri, Türkiye'de kurulacak serbest ﬂehirlerde yer alacak
sektörler, bu kamu ad›na hareket ediyor. Serbest ﬂehir projesine sa¤lanmas› gereken uluslararas› destek, serbest ﬂehir projesinin uluslararas› yat›r›mc›lar için cazibesi, son bir ﬂey, serbest ﬂehir projesinin yasal boyutu, ulusal mevzuat, Avrupa
Birli¤i mevzuat›, projeyi gerçekleﬂtirecek ﬂirket yap›s›. Say›n Genel Müdür, evet.
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Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Çok k›sa olsun yaln›z.

Erkut Duran
Efendim, bir kere milletin a¤z› torba de¤il büzemezsiniz. ‹kincisi de burada anlat›lanlar›n hepsi, hepsi de¤il de o hani Dubai örne¤i do¤rudur, Portekiz örne¤i do¤rudur. Ama serbest ﬂehir de¤ildir ki, ben oralarda görev yapt›m. Kuveyt de serbest
ﬂehirdir, ama onun ad›na serbest ﬂehir de¤il, serbest ülke denir. Onun içinde ayr›ca
serbest bölge vard›r. Bunlar›n amac› da farkl›d›r. Arap serbest ﬂehri kurmuﬂtur,
çünkü Arabistan da kefalet sistemi vard›r. Ülkenin içinde hiç bir kimse Arab›n kefaleti alt›na girmeden iﬂ yapamaz. Adam serbest ﬂehri kurmuﬂtur. Dubai Serbest
Bölgesi'ne Abudabi'yi, ﬁarjah'› ve Kuveyt'i, Kuveyt'teki ﬁuveyk'i . Oralarda kefalet
sistemi yani sponsor sistemi uygulanmaz, onun için de yabanc› gelir orada iﬂ yapar. ‹çeride rahat hareket edemiyor, elinden pasaportunu al›yorlar. Hani bunlar›n
uygulama alanlar› farkl›d›r, bilmem, amaçlar› farkl›d›r. Hong Kong kendi idari yap›s›
içinde oldukça serbest bir ﬂehir, ama dünya literatüründe kimse ona Hong Kong
serbest ﬂehri demiyor. Öyle bir ﬂey yok efendim. Öyle bir ﬂey de olamaz. Yani Türkiye'nin yap›s›na da ayk›r›. Öyle ayr›cal›kl› ﬂehir mi olur?

Celal Beﬂiktepe
Efendim zaten diyor ki, ulusal mevzuat mümkün de¤il onu da çözece¤iz biz.
Bak›n, buyurun.

Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar sab›rla bu paneli izledi¤iniz için, baﬂta de¤erli bas›n mensuplar›na, de¤erli kat›l›mc›lara, katk› sunan de¤erli panelistlere ‹stanbul Meslek
Odalar› ad›na teﬂekkür ediyoruz. En az›ndan serbest ﬂehir ad› alt›nda oynanmak
istenen oyunlar›, peﬂkeﬂleri görmeye, göstermeye çal›ﬂt›k. Sabr›n›za teﬂekkür ediyoruz, sayg›lar sunuyoruz, sa¤olun.
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>>> PANEL

21. YÜZYILA G‹DERKEN MUHASEBE MESLE⁄‹N‹N V‹ZYONU
Tarih

: 13-06-2000

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: Mustafa ÖZYÜREK
TÜRMOB Genel Baﬂkan›

Sunuﬂ Konuﬂmas›

: Masum TÜRKER
DSP ‹stanbul Milletvekili

Oturum Baﬂkan›

: Sabri TÜMER
Yüksek Ticaretliler Derne¤i Genel
Baﬂkan›

Panelistler

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›
Ayhan BALTACI
‹zmir SMMMO Baﬂkan›
Bülent ÇET‹N
Bursa SMMMO Baﬂkan›
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Yücel Akdemir
Say›n Milletvekilim, De¤erli Genel Baﬂkan›m, çok de¤erli Oda yöneticileri, derneklerimizin sayg›de¤er yöneticileri, sevgili meslektaﬂlar›m; Odam›z›n düzenledi¤i
“21.Yüzy›la Giderken Muhasebe Mesle¤inin Gelece¤i” konulu panele hoﬂ geldiniz.
Odam›z ad›na hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Panelimizle ilgili aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere TÜRMOB Genel Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa Özyürek'i davet ediyorum. Buyurun efendim.

Mustafa Özyürek
Suyumu da haz›rlay›p, serin güzel bir ortam bulmuﬂken, ﬂöyle uzun uzun konuﬂal›m. Panelistler bana dediler ki, "ne kadar uzun konuﬂursan›z bize az konuﬂma
kal›r, onun için biz de rahat ederiz." ﬁimdi herkesi rahat ettirece¤iz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ‹stanbul Odam›z›n bu panelinde 21.Yüzy›la Giderken Muhasebe Mesle¤inin Vizyonu, oldukça önemli, iddial› bir baﬂl›k alt›nda, mesle¤imizin
bugününü ve yar›n›n› konuﬂaca¤›z. Öylesine geniﬂ bir aç›dan mesle¤imize yaklaﬂt›¤›m›z zaman, dünyadaki geliﬂmelerin d›ﬂ›nda olaya bakmamak yanl›ﬂ olur. Bu meslek,
dünyan›n her taraf›nda olan, yani geliﬂmiﬂ her ülkede yer alan ça¤daﬂ bir meslektir. Bu dünyadaki ça¤daﬂ yap›lanmaya paralel biraz arkadan, biraz geç de kalm›ﬂ
olsak, biz de o geliﬂmeleri takip etmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu, hepinizin bildi¤i gibi Bat›'da
yüzy›l önce daha da ileriye giden tarihlerde kurulmuﬂtur. Bundan 45 y›l önce Hollanda'ya davet etmiﬂlerdi, onlar›n mesleki kuruluﬂlar›n›n 100. y›l›n› birlikte kutlam›ﬂt›k. Hollanda'n›n Kraliçesi dahil herkesin kat›ld›¤› çok görkemli bir tören yap›lm›ﬂt›.
Biz ise ancak 10. y›l›m›z› kutlayabiliyoruz. Tabii aradaki fark›n, yani y›llar›n getirdi¤i
fark›n baz› konulara da yans›mas› çok do¤ru. Ama 3568 say›l› yasa ç›kt›ktan sonra önemli at›l›mlar yap›ld›¤›n› biliyoruz. Elbette yasadan önceki dönemlerde devletlerimizin büyük çal›ﬂmalar› oldu. Hem mesle¤in kurallar›n›n yerleﬂmesi aç›s›ndan,
hem de mesle¤in yasal bir statüye kavuﬂmas› aç›s›ndan önemli çal›ﬂmalar oldu. Elbette o çal›ﬂmalar› da ﬂükranla karﬂ›l›yoruz.
Bu çal›ﬂmalar›n daha da h›zlanmas› gere¤i, Avrupa Birli¤i'ne Türkiye'nin aday
olmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i, hepinizin bildi¤i gibi bir entegrasyon, yani oraya üye olan ülkelerin hem siyasal yönünden, özgürlükler yönünden, demokrasi yönünden ve ekonomik yap›lar› muhasebe ilkeleri yönünden bir entegrasyonu gerekti-
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rir. Biz Avrupa Birli¤ine üye oldu¤umuz zaman muhasebede uygulayaca¤›m›z kurallar Almanya'da ne ise, Türkiye'de de o olacakt›r.
O bak›mdan, Avrupa Birli¤inin yani Türkiye'de yeteri kadar alg›land›¤› kan›s›nda de¤ilim; Avrupa Birli¤i çok büyük bir projedir. Bu projenin içine girdikten sonra
ana hedeflerin temel noktalar› belli oldu¤u bir dünyaya giriyorsunuz. O kurallar›, o
temel çerçeveyi benimsemiﬂseniz zaten oraya üye olman›z gerekir. Ben Avrupa Birli¤ine üye olaca¤›m ama, vergi kanunlar›nda istedi¤im gibi vergi koyaca¤›m diyemezsiniz. Muhasebede ben istedi¤im kurallar› uygulayaca¤›m diyemezsiniz. O bak›mdan
bizim ça¤daﬂ dünyan›n kurallar›na uyum aç›s›ndan çok daha fazla çaba göstermemiz gereken bir döneme girmiﬂ bulunuyoruz. Ama biz bu konuda Türkiye'nin buraya
do¤ru gitti¤ini bildi¤imiz için, bunun altyap›s›yla ilgili önemli çal›ﬂmalar› da yapt›k.
Hepinizin bildi¤i gibi zaten 3568 Say›l› Yasa, uzun dirençlere, tepkilere ra¤men kabul edilmesinin esas nedeni, Türkiye'nin Avrupa Birli¤ine aday olma arzusundan
kaynaklan›yor, yani pek çok düzenlemenin arkas›nda, "Aman Avrupa Birli¤ine uyum
sa¤layal›m" telaﬂ›, çabas› vard›r. 3568 say›l› yasa da onlardan birinin ürünüdür. O
bak›mdan bu meslek yasas›n›n ç›km›ﬂ olmas› bile, bu camian›n ve muhasebeyle ilgili
kurallar›n Avrupa Birli¤ine uyumlaﬂt›r›lmas› çabas›n›n bir sonucudur. Bu meslek,
dünyan›n her yerinde bir denetim mesle¤idir. O nedenle bizim de y›llard›r hep hedefimiz bu olmuﬂtur, her yerde ifade etti¤imiz temel düﬂünce bu olmuﬂtur. Bu meslek,
defter tutma, muhasebe tutma mesle¤i de¤il; hedefi denetim olan bir meslektir. O
nedenle mesle¤i bütünüyle oraya do¤ru kayd›rmak gerekir. Elbette muhasebe olacakt›r, elbette muhasebe bizim kontrolümüzde tutulacakt›r. Ama bizim esas mesle¤imiz, muhasebenin iﬂinin bitti¤i noktada baﬂlamas› gerekir. Yani defterler tutulacak, mali tablolar düzenlenecek; ama ondan sonra bizim mesle¤imiz baﬂlayacak,
yani biz denetleyece¤iz, de¤erlendirece¤iz ve vard›¤›m›z sonuçlar› kamuoyuna aç›klayarak ekonominin denetlenmesini, ekonominin ﬂeffaflaﬂmas›n› sa¤layaca¤›z. Bizim mesle¤imizin esas amac› budur ve bizim vizyonumuz budur.
Sizlerle 1992 y›l›ndan beri birlikteyiz. Her platformda bu temel hedefi anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Tabii bu temel hedefe varmakta baz› zorluklar›m›z var, Türkiye'nin
yap›sal sorunlar›ndan kaynaklanan zorluklar›m›z var.
Belge düzeninin do¤ru dürüst oturmad›¤›, ekonominin bir yar›s›n›n kayd›n d›ﬂ›nda oldu¤u bir ülkede sadece bu denetim hedefini söylemek yeterli olmuyor.
Önemli sorunlar yaﬂ›yoruz. Oysa Bat›daki bir benzer örgütün genel kuruluna gitti¤i-
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niz zaman, bir kay›td›ﬂ›l›k onlar›n gündeminde de¤il, bir vergi düzeni onlar›n gündeminde de¤il ve belge düzeninin nas›l olaca¤›, naylon faturayla nas›l mücadele edilece¤i onlar›n gündeminde de¤il. Onlar bu konular› aﬂm›ﬂlar.
O bak›mdan biz, uluslararas› platformlarda bu konular›n konuﬂuldu¤una hiç
tan›k olmad›k. Daha iki hafta önce Say›n Türker'le birlikte IFAK'›n Edinburg'taki
kongresine gitmiﬂtik, hem kongrede ve IASK Kongresini de birlikte yapt›k ve arkas›ndan yap›lan e¤itim çal›ﬂmas›nda da hep standartlar, saydamlaﬂma ve ekonominin bütününün denetimine dönük çal›ﬂmalar gündemde oluyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bunun sadece hedef olarak verilmesi yetmiyordu, onunla birlikte, bu mesle¤in denetim mesle¤i oldu¤unu gösteren baz› yasal düzenlemeler
için de büyük çaba harcad›k. Hepinizin bildi¤i gibi, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer
227. maddesi ön denetimi yetkisini veren bir düzenlemedir. Bu düzenleme, ne yaz›k
ki Maliye bürokratlar›n›n kat›l›m›yla oluﬂmad›¤› için, daha çok Odam›z›n ve TÜRMOB'un önerileriyle yasaya madde olarak girdi¤i için, Maliye bürokrasisinden sürekli bir direnç vard›r. Hepinizin bildi¤i iﬂte o 3 No'lu, 1 No'lu, 4 No'lu tebli¤ler ve o tebli¤lerde hep olay› defter tutmaya ba¤layan düzenlemeler.
Biz mesle¤i denetim mesle¤i olarak bir noktaya getirmek isterken, Maliye bürokrasisi de bu mesle¤i defter tutan, muhasebe tutan bir meslek camias› olarak
tutmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bizim belli çevrelerle olan çeliﬂkimizin, çat›ﬂmam›z›n temeli
budur. Bu çat›ﬂma kiﬂisel bir çat›ﬂma de¤il, bu çat›ﬂma bir anlamda bu mesle¤in
ideolojisiyle ilgili bir çal›ﬂmad›r. Biz diyoruz ki, bu meslek mutlaka denetim mesle¤i
olacakt›r ve ekonominin her taraf›na, kamu sektörü dahil, bütün sektörleri denetleyen bir meslek olacakt›r. Baz› çevreler de diyorlar ki, siz oturun oturdu¤unuz yerde
defterinizi tutun. Bu yanl›ﬂ› yapmayal›m. Bu yanl›ﬂ içinde biz kendimizi kan›tlamak,
daha da sa¤lam dayanaklar bulabilmek için her f›rsat› de¤erlendirmeye çal›ﬂ›yoruz.
‹ﬂte mükerrer 227. madde bunlardan biridir. Maliye bürokrasisi ne kadar direnirse
dirensin, iﬂte hukukçular›m›z Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürdüler biliyorsunuz
bu düzenlemeyi, oradan da çok az bir farkla bile olsa, Anayasaya uygunlu¤u yönünde kanaat ç›km›ﬂt›r. Er geç bu uygulanacak ve bütün beyannameler bu meslek
mensuplar› taraf›ndan mutlaka ve mutlaka denetlenecektir. Zaten dünyan›n gidiﬂi
de budur, nehirleri tersine ak›tmak mümkün de¤ildir.
Daha önce o düzenleme Bankalar Kanunu'nda da vard›, tebli¤leri falan da ç›km›ﬂt›, ama herhangi bir yapt›r›m› yoktu. Yani bankalar denetlenmemiﬂ talepleri de
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göz önüne alarak kredi açsa hiçbir cezas› yoktur. Son Bankalar Kanunu'nda 1 milyar lira ceza öngörülmüﬂtür ve bu ceza miktar› da yeniden de¤erleme katsay›s› kadar her y›l art›r›lacakt›r. Yani herhangi bir müﬂterinin kredi talebini incelenmeden
iﬂleme koyan banka dosya baﬂ›na, iﬂte ﬂimdiki ﬂeyle 1.5 milyar lira bir ceza verecektir ve bu her y›l artacakt›r. Niçin ﬂu anda yürürlükte de¤il? Biliyorsunuz bankalarla ilgili her türlü düzenleme yetkisi Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na
verilmiﬂtir. Bu kurulun fiilen çal›ﬂmas›, üretim yapar hale gelmesi eylül ay›ndan itibaren mümkün olacakt›r ve de¤erli dostumuz Zekeriya Temizel o Kurul'un Baﬂkan›'d›r, kendisiyle de çeﬂitli görüﬂmelerimiz oldu. Öyle zannediyorum ki, Kurul faaliyet
geçer geçmez bu konuda bir düzenleme yap›lacak ve kredi talep eden müﬂterilerin
mali tablolar› mutlaka ve mutlaka bizim meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan denetlene
cektir. Gene benzer bir düzenleme, organize sanayi bölgelerinde kurulacak, bir kez
daha teﬂekkür etmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu ba¤›ms›z denetim iﬂi, yani firmalar›n d›ﬂar›dan denetçiler taraf›ndan denetlenmesi iﬂi bütün Bat›'da art›k yavaﬂ yavaﬂ özel sektörü
aﬂ›p kamu kesimini de kapsayacak ﬂekle dönüﬂmüﬂtür. Uluslararas› platformda
Milli Savunma Bakanl›¤›'n›n, yani ordunun hesaplar› ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü'nün, polisin hesaplar› d›ﬂ›nda bütün hesaplar›n bu meslek camias› taraf›ndan
denetlenmesi baz› ülkelerde uygulamaya geçmiﬂtir, baz› ülkelerde de ciddi ciddi
tart›ﬂ›lmaktad›r.
Art›k bizde de bu tart›ﬂmalar› baﬂlatman›n zaman› gelmiﬂtir. Çünkü devlet
elindeki s›n›rl› say›daki müfettiﬂle, deneticiyle bu denetimin alt›ndan kalkam›yor, bir,
iki, çok da¤›n›k olan bu denetim örgütleri dünyadaki geliﬂmeleri, meslekteki geliﬂmeleri yak›ndan izleyemiyorlar. O nedenle bütün dünyada oldu¤u gibi bizde de ba¤›ms›z
denetime, yani TÜRMOB'tan ruhsat alm›ﬂ kiﬂilerin oluﬂturdu¤u denetim ﬂirketlerine bu yetkilerin verilmesi gündemdedir.
Bu noktada gene önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r. ‹ﬂsizlik Sigorta Fonlar›n›n denetlenmesi bu meslek camias›na verilmiﬂtir. Bunun önemi ﬂuradad›r; bir kamu fonu
olan ‹ﬂsizlik Sigortas› bu meslek camias› taraf›ndan denetlenecektir.
Mesle¤imizin denetim boyutuna taﬂ›nmas›yla ilgili önemli bir olay da, uluslararas› muhasebe ve denetim standartlar›n›n da Türkiye'de uygulanmas›d›r. Hem
Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu'nun bünyesinde faaliyet gösteren IASK'›n
çal›ﬂmalar›, hem de Avrupa Birli¤inin oluﬂturup yay›nlad›¤› çeﬂitli direktiflerde hem
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denetim nas›l yap›lacak, mali tablolar nas›l haz›rlan›p nas›l denetlenecek ve denetleyecek kimselerin niteliklerinin nas›l olmas› gerekti¤i konusunda sürekli düzenlemeler yap›lmaktad›r ve yeni yeni geliﬂmelere göre de bu düzenlemeler hep zamanla
gözden geçirilmektedir.
Onun için de biz, bu çal›ﬂmalar›n, dünyadaki bu geliﬂmelerin d›ﬂ›nda kalmamak
için hepinizin bildi¤i gibi 1994 y›l›nda TÜMDES'i kurmak suretiyle Türkiye'de muhasebe ve standartlar›n› ve denetim standartlar›n› oluﬂturmaya baﬂlad›k. Ve ﬂimdiden görüyorum ki, üniversitelerimizin e¤itim programlar› esas itibariyle bizim standartlar›m›z etraf›nda cereyan eder hale gelmiﬂtir. Bu tart›ﬂmal› bir noktayd›, deniliyordu ki, TÜMDES olarak siz standartlar› oluﬂturuyorsunuz ama, buna kim uyacak, niçin uysun, yasal dayanaca¤› yok iddialar› vard›. Onun üzerine Sermaye Piyasas› Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüﬂülürken, oraya geçici maddeler
halinde Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunu yasal statüye kavuﬂturan maddelerin konulmas›na TÜRMOB öncülük etmiﬂtir. Gene bu noktada Say›n Türker'in
büyük yard›mlar› olmuﬂtur.
Ama tabii, bunlar anlat›ld›¤› kadar kolay gerçekleﬂtirilmiyor. Bir kere her yenili¤e herkes karﬂ›. Standarda ne lüzum var diye baﬂl›yorlar, Standartlar Kurulu'na
ne lüzum var diye baﬂl›yorlar ve bilmedikleri konuda da herkes fikir yürütmeye çal›ﬂ›yor. Onun için herkesi ikna edebilmek için gerekti¤inde geceleri Say›n Türker'le beraber baz› milletvekillerini evinde ziyaret etmek suretiyle olay›n önemini anlatmaya
çal›ﬂt›k ve belli bir noktaya geldi, gene önümüzde tahmin ediyorum Ekim ay›nda yönetmelikleri de yay›nlanmak suretiyle TÜRMOB'tan iki kiﬂinin kat›ld›¤›, çeﬂitli kuruluﬂlar›n kat›ld›¤› ve herkesin; Sermaye Piyasas›'n›n, Maliye Bakanl›¤›'n›n, Ticaret
Bakanl›¤›'n›n uyaca¤› standartlar orada oluﬂturulacak. Elbette bunun sekretaryas›n› gene TÜRMOB yürütecek ve ön haz›rl›klar›n› gene TÜRMOB olarak biz yapaca¤›z. Denetim standartlar›n› oluﬂturma yetkisi ise, zaten dünyan›n her yerinde meslek kuruluﬂlar›na ait bir yetkidir, Türkiye'de de bu yetkiyi TÜRMOB kullanmaya ve
denetim standartlar›n› oluﬂturmaya devam edecektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu 21.yüzy›la girerken bu mesle¤in ça¤daﬂ bir yap›ya kovuﬂmas› ve ça¤daﬂ normlar›n hepsinin Türkiye'de de uygulanmas› aç›s›ndan uluslararas› iliﬂkiler son derece önem kazanm›ﬂ bulunuyor. Onun için 1994 y›l›nda IFAK'a
Türkiye üye oldu ve ayn› zamanda IASK'›n uluslararas› standartlar komitesinin de
üyesi oldu, her genel kuruluna kat›l›yoruz, her türlü geliﬂmeleri yak›ndan izliyoruz.
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Keza, merkezi Roma'da bulunan Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu'nun
da kurucusu olduk, oran›n yönetim kurulunda da Say›n Türker bizi temsil etmeye
devam ediyor. Bu uluslararas› geliﬂmeler, bu uluslararas› münasebetlerle mesle¤imizin vizyonunu geliﬂtirmekte büyük önem kazan›yor. ﬁimdi Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne aday; Türkiye Avrupa Birli¤i'ne girmek istiyor. Nedeni ne olursa olsun, benim
tespitlerime göre, Türkiye'de insanlar›m›z›n yüzde 80'i, yüzde 90'› Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üye olmas›n› istiyor. Avrupa Birli¤'ine üye oldu¤umuz zaman da, iﬂte
onlar›n belli standartlar›n›, belli normlar›n› mutlaka kabul etmek durumunday›z.
Onun içindir ki, Türkiye uzun zamand›r bir telaﬂla iﬂte Avrupa Birli¤i müktesebat›
dedi¤imiz Avrupa Birli¤ini geçerli k›lanlar› Türkiye'de de egemen k›lmak için çal›ﬂ›yor.
Bunun, dedi¤im gibi, özgürlükler ilgili, demokrasiyle ilgili önemli beklentiler var. Onlar›n gecikmeden yerleﬂmesinin Türkiye'de de buna benzer düzenlemelerin olmas›n›
bekliyoruz.
Muhasebe ile ilgili, vergiyle ilgili de önemli düzenlemelerin mutlaka yap›lmas›
gerekiyor. Ama bizim bu noktadan da, biraz önce anlatmaya çal›ﬂt›¤›m, iﬂte
1992'den tek düzen hesap plan›n›n yürürlü¤e girmesiyle baﬂlayan çal›ﬂmalar›m›zda
da görüldü¤ü gibi, aç›m›z Avrupa Birli¤inin direktiflerini, o bizim tek düzen hesap
plan›ndaki pek çok ilkenin direktif olarak, o ülkelerin de uymas› gereken kurallar oldu¤unu görürsünüz, s›fatlar keza ayn› ﬂeylerdir. Türkiye e¤er hükümet olarak, devlet olarak gerekli düzenlemeleri yaparsa, Avrupa Birli¤i'ne en kolay ayak uyduracak
kurumun, kuruluﬂun bizim camiam›z oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. Ama burada
önemli olan, art›k Avrupa Birli¤i'nde konuﬂulmayan kay›t d›ﬂ›l›¤›n mutlaka ve mutlaka kay›t alt›na al›nmas› gerekir. Belge düzenlemenin mutlaka ve mutlaka çözülmesi
gerekir. Naylon faturalar›n uçuﬂtu¤u bir ülkede elbette biraz önce anlatmaya çal›ﬂt›¤›m standartlar› uygulama imkan› yoktur.
Tabii biz de kay›t d›ﬂ›l›kla her türlü mücadeleye haz›r›z. Ama kay›t d›ﬂ›l›k esas
itibariyle devletin bir iﬂidir, siyasi iktidarlar›n sorunudur. Siyasi iktidarlar vergi kanunlar›ndan ‹cra ‹flas Kanunu'na, vergi denetiminden vergi idaresine kadar bütün
düzenlemelerini kay›t d›ﬂ›l›kla mücadele esas›na göre yaparlarsa, bununla konu aﬂ›labilir. Yoksa, sadece mali müﬂavirlerin, muhasebelerin s›rt›na y›k›lm›ﬂ bir kay›t d›ﬂ›yla mücadeleden kesinlikle sonuç al›namaz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, art›k Türkiye Avrupa Birli¤i'ne girdi¤i zaman, akﬂamdan
sabaha sürekli kanunlar›n de¤iﬂti¤i, vergi kanunlar›n›n de¤iﬂti¤i bir düzen de¤il, bü-
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tün Avrupa ülkelerinde, geliﬂmiﬂ ülkelerde uygulanan temel vergi kanunlar›n›n Türkiye'de de uyguland›¤› bir konuma gelece¤iz. Bu önümüzdeki dönemin sorunlar› bunlard›r. Mesle¤imizin hedefleri, vizyonu budur. Avrupa Birli¤i projesine uyumla mesle¤imizin elinden geleni yapmas› ve o ülkelerin gerisinde kalmamas›d›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, belki arkadaﬂlar›m de¤inirler veya sonradan gündeme
gelebilir; önümüzde Say›n Türker ve 100 arkadaﬂ›n imzalay›p Türkiye Büyük Millet
Meclisine sundu¤u ve sizlerin de bilgisinde olan bir yasa de¤iﬂiklik teklifimiz var.
Bununla ilgili çeﬂitli görüﬂler var. Elbette önemli bir de¤iﬂiklik, önemli bir proje, o nedenle tart›ﬂ›lmas› çok do¤al. Ama ﬂunu bilmenizi isterim ki, bu de¤iﬂikliklerin çok
büyük bölümü TÜRMOB'un y›llard›r üzerinde durdu¤u konular› içermektedir.
Örne¤in 5 Mart 1997 y›l›nda Ankara'da Yeminli Mali Müﬂavirler Odas›'yla Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n yapt›¤› bir panelde, benim "Herkes s›navla mesle¤e girmelidir" baﬂl›kl› uzun bir konuﬂmam var. O konuﬂmamda yer alan
de¤iﬂiklik isteklerinin çok büyük bölümünün buraya girmiﬂ oldu¤unu görüyoruz. Zaten Say›n Türker de bütün bu çal›ﬂmalar›n içindeydi, yönlendiricisiydi. Ve gene kendisinin de kat›ld›¤›, Maliye Bakanl›¤›'yla mutab›k kald›¤›m›z bir kanun hükmünde kararname çal›ﬂmam›z vard›. Anayasa Mahkemesi iptal etmemiﬂ olsayd›, bugün tart›ﬂt›¤›m›z pek çok sorunun o zaman çözülmesi imkan› do¤muﬂtu, ama Anayasa
Mahkemesi daha sonra o yetkiyi iptal etti ve o yar›m kald›.
ﬁunu söylemek istiyorum; bu kanun tasar›s› TÜRMOB'un uzun zamand›r üzerinde durdu¤u, ﬂöyle olsun, böyle olsun diye bu platformlarda dile getirilen, odalar›m›z›n yaz›l› olarak görüﬂ bildirdi¤i ve kanun hükmünde kararnameyle neredeyse hayata geçme noktas›na gelen de¤iﬂikliklerin hepsini içermektedir.
En çok tart›ﬂ›lan konu, serbest muhasebecilerin mali müﬂavir haline getirilmesi noktas›nda gene 1997 y›l›ndaki konuﬂmamda, ben bu noktaya çok aç›k bir ﬂekilde de¤inmiﬂim ve tüm serbest muhasebecilerin mali müﬂavir haline getirilmesi ve
bundan sonra mesle¤e lisans düzeyinde diplomas› olmayanlar›n girmemesi noktas›nda görüﬂlerimizi ifade etmiﬂiz.
ﬁimdi, üçlü yap›yla; serbest muhasebecilikle, serbest muhasebeci mali müﬂavirlikle, yeminli mali müﬂavirlikle bu mesle¤i bir arada tutmak gittikçe zorlaﬂ›yor. Ve
baﬂtan beri anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi, bu meslek denetim mesle¤i haline gelince
ve denetim yetkisi aç›s›ndan serbest muhasebecilerde baz› sorunlar yaﬂand›¤› için,
biz istiyoruz ki, bir h›zl› e¤itim program›na geçen ve aç›lacak s›nav› kazanan ser-
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best muhasebeciler mutlaka mali müﬂavir olmal›d›r. Ve buna karﬂ›l›k baz› demagojik
yaklaﬂ›mlar› hepiniz biliyorsunuz; "‹lkokul mezunlar›n› siz üniversite mezunuyla eﬂ
düzeye getiriyorsunuz."
De¤erli arkadaﬂlar›m, rakamlar ortada, bizim faaliyet raporlar›n› açarsan›z
görürsünüz. ‹lkokul düzeyindeki bizim mensubumuzun say›s› son derece s›n›rl›d›r ve
bunlar›n önemli bir k›sm› belli bir yaﬂ›n üstündedir. Bir k›sm› da esas itibariyle, bunu çok tespit ettik, Çank›r›'da, Burdur'da falan tespit ettik, bir k›sm›n› iptal ettirdik, bir k›sm›nda baﬂar› sa¤layamad›k, yani hukuki aç›dan sorun ç›kt›; vergi dairesinde çal›ﬂan biri eﬂini muhasebeci göstermiﬂ, ruhsat› onun üstüne alm›ﬂ, yani
müktesep haklardan, asl›nda kaçak muhasebecilik yapt›r›yor. Yani odalar›m›z ciddi
bir mücadele aﬂt›klar› zaman, o ilkokul mezunu gibi görünenlerin önemli bir k›sm› zaten çal›ﬂma olana¤›n› bulamazlar. Bir k›sm› belli yaﬂa gelmiﬂ, art›k çal›ﬂ›yor görünmek için bu iﬂi yap›yorlar ve b›rak›n›z kursu, b›rak›n›z s›nav›, Ankara'ya üç defa gelin
de ruhsat verece¤iz deseniz, pek ço¤u gelmez.
Ama büyük bir cesaretle ve büyük bir dirayetle bu iﬂi yapan benim arkadaﬂ›m,
kendini yetiﬂtirmiﬂ bir arkadaﬂ›mla da sadece diplomas› yok diye onun da denetim
yetkisi d›ﬂ›nda tutulmas› düﬂünülemez. Onun için, bütün camiam›z›n büyük ço¤unlu¤unun buna destek oldu¤unu görmekten mutluluk duyuyorum. Ama bu camian›n
derdini bilmeyen, bu camian›n hangi sorunlara yaﬂad›¤›n› bilmeyen baz› çevrelerin
demagojik bir ﬂekilde, ilkokul mezunlar›yla üniversite mezunlar› ayn› olur, ilkokul mezunlar›, yani toplam meslek mensubu içinde yüzde 2'yi bulmayan ülkesinin sorununu
çözmeye yönelik bir giriﬂimmiﬂ gibi göstermeleri son derece yanl›ﬂt›r, demagojiktir.
Gene bunun bir seçim malzemesi olarak gündeme getirildi¤i ile ilgili iddialar da
kesinlikle do¤ru de¤ildir. ‹ﬂte size verdim, isteyenler bu benim "Bak›ﬂ" kitab›mda da
yer alm›ﬂt›r, pek çok konuﬂmamda bu vard›r, isterseniz orada da ayr›nt›l› bir ﬂekilde görebilirsiniz. ‹lk f›rsatta, ﬂans›m›z ne zaman gelir bilmiyorum ama ilk f›rsatta
biz bu de¤iﬂikliklerin peﬂinde olaca¤›n›z demiﬂizdir. Say›n Türker'in Mecliste olmas›
ve 30'a yak›n meslek mensubunun Meclis'te olmas›, parti fark› gözetmeksizin bizim
sorunlar›m›za yak›n ilgi göstermesi, bu imkan› bize sa¤lad›¤› için, iﬂte ﬂimdi bu giriﬂimde bulunduk. Yoksa bunun seçimle ilgisi yoktur ve hiçbir seçimde bu tip giriﬂimlerle kazan›lmaz, öyle olsayd› çok kolay seçim kazan›l›r, çok kolay seçim kaybedilirdi.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ‹stanbul Odam›z›n bu güzel seminerinde, bu serin güzel
atmosfer içinde mesle¤imizin gelece¤iyle ilgili ana konular›n› sizlerle paylaﬂmaya
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çal›ﬂt›m. Sabr›n›z için, ilginiz için teﬂekkür ediyorum ve panele kat›lacak bütün arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum, ﬂükranlar›m› sunuyorum; sa¤olun.

Yücel Akdemir
De¤erli Genel Baﬂkan›m›za teﬂekkür ediyorum. Konumuzla ilgili sunuﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere sevgili meslektaﬂ›m›z, de¤erli ‹stanbul Milletvekilimiz Masum
Türker'i davet ediyorum. Buyurun efendim.

Masum Türker
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize içten sayg›lar›m›,
sevgilerimi sunuyorum. Ve bugün 13 Haziran, inﬂallah bundan sonra 1 Haziran'› da
kutlar›z; hepinizin muhasebe mesle¤inin yasallaﬂt›¤› gününü kutluyorum.
Türkiye'de bir ﬂey yapmak eskiden çok kolayd›. Herhangi bir konuda neﬂteri
vurdu¤unuz zaman, iﬂte devrim yap›l›yor, de¤iﬂiklik var diye baﬂl›klar at›l›rd›, övgüler dizilirdi. Ama ﬂimdi art›k kolay de¤il. Ben bunu, biraz evvel Genel Baﬂkan›m›z›n
bir bölümünü aç›klamaya çal›ﬂt›¤›, meslek kanunumuzla ilgili de¤iﬂikliklerin tasar›s›n› verirken yaﬂad›m. Üzülerek söylemeliyim ki, insanlar›m›z›n ço¤u bilgi sahibi olmadan 1 saatte, 1 dakikada bilgi sahibi oluyorlar ve ayak üstü soruyorsunuz bu ne
olacak diye; kimi cinayet diyor, kimi ilkokul mezununa gidiyor bizim meslek diyor. Tabii ben bunu, hep olgunlukla karﬂ›lad›m, karﬂ›lamaya devam edece¤im. Çünkü o sözleri söyleyenlerin, kürsüye ç›k›p konuﬂanlar›n bu meslekle ne kadar ilgili olduklar›n›
da benden daha iyi kimse bilmez.
Biraz evvel bir arkadaﬂ›m›z bana dedi ki, 1500 tane doktora yapm›ﬂ mali müﬂavir var dedi. Hay›r, o kadar yok. Gerçek say›y› ben her gün takip ediyorum. Çünkü
bahsetti¤i o arkadaﬂlar, zaten iﬂleri doktora yapmak olan üniversite hocalar›n› katarsan›z, o zaman mesle¤in için dekileri toplu önerirsiniz, ama onlar da muhasebe
bürosu iﬂletiyorlar. Muhasebe bürosu iﬂletmek, muhasebe bürosunda denetim yapmak ya da bir ﬂirkette muhasebe müdürlü¤ü yapmak da doktora yapm›ﬂ olmak gibidir. ﬁimdi bunu niye söylüyorum; kavramlara biz bugüne kadar çözüm bulmadan
ya da gerçek ad›n› koymadan yaklaﬂm›ﬂ›z. Ben yaklaﬂ›k olarak 8 y›l ya da 7 y›la yak›n bir süre TÜRMOB'un Genel Baﬂkan Yard›mc›l›¤›'n› yapt›m, daha evvel uzun süre
Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i'nde Genel Sekreterlik, Genel Baﬂkan Yard›mc›l›¤› yapt›m ve muhasebe mesle¤inde ça¤daﬂ muhasebeci deyince, ça¤daﬂ muha-

>>> 1990-2006 PANELLER

1343

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1344

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

sebeciler deyince bunu nas›l tan›mlar›z diye düﬂünüp duruyordum.
ﬁimdi izin verirseniz, ﬂuradaki bir kavrama, vizyona ulaﬂabilmek için, en son iki
bilim adam› taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve bir ay evvel bir bildiride sunulmuﬂ, ça¤daﬂ muhasebeci tarifini vereyim. Yani ç›k›p da baz› yerlerde ça¤daﬂ›z diyenlerden insanlar›n neler bekledi¤ini tarif edeyim. Muhasebe aç›s›ndan ça¤daﬂl›k, bir ülkenin kabul
etti¤i muhasebe standartlar›n›n ve muhasebeyi ilgilendiren yasal düzenlemelerin,
bu ülkede yap›lan muhasebe yönünü, iﬂler ve prosedürlerinin dünyan›n önemli bir bölümü taraf›ndan kabul edilebilecek ﬂekilde yap›lmas›na olanak vermesidir.
Dikkat ederseniz, ça¤daﬂ muhasebe, muhasebede ça¤daﬂl›k, bu ülkede uygulanabilen, herhangi bir ülkede uygulanabilen iﬂlemlerin muhasebe her ﬂeyin dünyan›n
önemli bir bölümünde de uygulanabilir olmas›d›r. O halde, biz bu tan›ma uygun bir
vizyon ararsak ne yapmal›y›z? 21.yüzy›la girerken dünyan›n genel kabul görmüﬂ
önemli bölümünde var olan her ﬂeyi yapabilecek insanlar isek, biz ça¤daﬂ muhasebeciyiz, bizim yapt›¤›m›z muhasebe ça¤daﬂ muhasebedir.
ﬁimdi, gelece¤i konuﬂmak için, vizyondan bahsedebilmek için önce tarihi bilmek gerekir. Ben hayat›mda bir iﬂ yaparken tarihle ilgili iki soru sorar›m kendi kendime; bunu yaparken tarih mi olacak, tarih ne yazacak. Çünkü, bir ﬂeyi laf olsun diye söylersiniz, tarih olursunuz, bir de bir ﬂeyi gelecekte insanlar baﬂka ﬂeylere ›ﬂ›k
tutsunlar diye tarihi yapars›n›z. Bunu biz muhasebe mesle¤inde hepimiz fark›nda
olmadan, iﬂlemlerimizi bazen tarihi iﬂlem olarak yap›yoruz, tarihte kal›yoruz; bazen
de tarihi yaz›yoruz, ama kimseyle paylaﬂmad›¤›m›z için tarihin kitaplar›nda yer alm›yor, muhasebe tarihinde.
ﬁimdi gelece¤i konuﬂmak tarihi iyi bilmek gerekir derken, ﬂöyle belirtmek istiyorum; acaba Türkiye'de bugüne kadar yasa ç›kt›ktan sonra dahil, mevcut muhasebe yap›s› nedir, bu muhasebe yap›s›n›n iyi yada kötü olmas›nda ça¤daﬂ olamamas›nda ço¤unluk olarak neler etkili olmuﬂtur. E¤er bunun yan›t›n› alabilirsek, gelece¤i
garanti ederiz.
Bizim muhasebe yap›m›z, üzülerek söylemeliyim ki, katiplik düzeyinde düﬂünülmüﬂtür. Halbuki geçmiﬂte, Osmanl› döneminde katip olmak önemliydi. "Üsküdar'dan
geçerken" ﬂark›s›, en yak›ﬂ›kl› erkek, en itibarl› erkek katip oldu¤u için söylenmiﬂtir.
Ama bizde birden bire katiplik, baﬂkas›n›n hesab›n› kitab›n›, baﬂkas› lütfetti¤i için
yapan adam ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
ﬁimdi Türkiye'de muhasebe niye katip olarak de¤erlendirildi? Çünkü eskiden
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Türkiye'nin muhasebe tarihi ta Gazneliler, Karahanl›lar dönemine kadar dayan›r ve
en son Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun muhasebe kay›tlar›n› yapanlara katip denirdi.
Bunlar›n baﬂlar›na da serkatip derlerdi, sonra defterdarl›klar kurulmuﬂtur. Yani bizim devlet düzeni dedi¤imiz muhasebe, o tarihte Türkiye'de var ve bunu yapan katiplerin tuttuklar› defterlerin ad› da ruznamedir.
ﬁimdi bu tarihe çerçeve içinde bakt›¤›m›z zaman, bizde muhasebe hep baﬂtan
savunulmas› gereken bir iﬂ olarak kalm›ﬂ. Neden? Çünkü Türkiye'de ticaret hayat›
özellikle ﬂirketleﬂme esas›na, ortakl›k esas›na dayanmad›¤› için, kiﬂi zaten cebiyle
hesaplaﬂt›¤› için muhasebeyi kendisinden, maliye zorla istiyorsa maliye istiyorsa,
evde kar›s›na "Bak ben bu kadar kazanmak istiyorum" demek istiyorsa kar›s› için,
e¤er çocuklar›na gelirini daha az, daha fazla anlatmak istiyorsa onun için; yani akl›n›za gelebilecek, komﬂular› için, laf olsun diye tutulan bir iﬂ oldu¤u sürece, o katipli¤i
yap›lmasa da olur. Hele hele bunu yapanlar›n bir kanuna ya da bizim meslek mensuplar›m›z bir ehliyete dayand›rmad›klar› için, hat›rlarsan›z eskiden, tapu memuru da muhasebe tutard›, okuma yazma bilen posta da¤›t›c›s› da muhasebe tutard›.
ﬁimdi tabii bunu yaparken, iﬂyeri açm›ﬂ adam, ben katip buldum diye seviniyor, adam makinenin baﬂ›na geçip y›lda bir kere topluyor, diyor ki "Ne kadar yapal›m ka¤›d›n›?" Tabii bunu toplay›p yapan›n rand›man hesab› diye bir ﬂeyden haberi
yok, o iﬂletmenin kulland›¤› elektrik sarfiyat›yla üretimi aras›nda ba¤lant› kurulmas›ndan haberi yok, o iﬂletmede çal›ﬂan insanlarla üretilen miktar aras›nda bir
ba¤lant›s› yok. Toplamlar› yap›nca bu sefer iﬂ adamlar› diyor ki, bu iﬂ bu kadar basitse ben muhasebeci de tutmasam olur, y›l sonunda toplama yapmas›n› bilen bir
kiﬂi bulsam, toplas›n, ben bu iﬂi yapay›m diye düﬂünmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu anlatt›klar›m 1984 y›l›na kadar vard› Türkiye'de. KDV ç›kana kadar, Türkiye'de muhasebe böyle tutuluyordu. ﬁimdi, hem ﬂirketleﬂme yok, talep yok, hem bu iﬂi
yapanlar ehliyetsiz; o zaman muhasebe mesle¤i zurnan›n son deli¤inin daha da alt›nda aç›lan bir delik oluyor. Ve bu nedenle de muhasebeciye hak etmiyor diye hiçbir
zaman paras› verilmez. Yani ak›ll› muhasebeci beyannameyi vermeden evvel paray› ald›ysa ne alâ, almad›ysa bir sene daha bekleyecektir, muhasebe paras›n› almaya.
Bu sefer ne oluyor bu? Para geliri olmay›nca, adam müﬂterilerinin hangisinin
para ödeyip ödemeyece¤i konusunda bilgi sahibi olmay›nca, toplama yoluyla muhasebe tutma kapasitesi 50 defterken bile 500 defter almaya baﬂl›yor. 500 defter
daha al›nca, kendisi daha fazla kazanmay› düﬂünmedi¤i için, bir defteri o zamanki
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parayla 20 bin liraya tutmas› gerekirken 2000 liraya tutmaya baﬂl›yor. Bizim
mesle¤imiz böylesine tarihi bir sürece sahiptir.
‹ﬂte bu tarihi süreç içinde, Türkiye'de ﬂirketler geliﬂtikçe, ﬂirketler aç›ld›kça,
bu ﬂirketlerde yetiﬂen muhasebeciler, muhasebe müdürlü¤ü ad› alt›nda üç defter
dedi¤imiz ‹talyan usulü muhasebe tutmaya ya da çok daha mükemmelleﬂmiﬂse,
Türk mahsup yöntemi denen özetlenmiﬂ muhasebe yöntemlerine kadar geliﬂtirenler, maalesef bu muhasebe sistemlerini kamuoyuyla, piyasayla, meslektaﬂlar›yla
paylaﬂmam›ﬂlard›r. Hatta baz›lar› öyle bir muhasebe tutmuﬂlar ki, bakt›¤›n›z zaman kazanç hesab›na, gelirlerini göremezsiniz, harcamalar› da göremezsiniz; gayrisafi kar diye bir rakam› oturtuyor, ondan da biraz giderleri düﬂüyor. Tabii, diyeceksiniz ki, anlatt›¤›m bu iﬂ adam›na öyle muhasebe laz›m, yani böyle baﬂa böyle t›raﬂ. Ama buras› döndü, böyle bir baﬂa böyle bir t›raﬂ, muhasebecilerin de böyle
davranmas›ndan dolay› devlet de bizi öyle görmeye baﬂlad›. Yani bu iﬂi yapan, baﬂ
buysa buna göre t›raﬂ bu olur diye muhasebe mesle¤inin yerine alternatif olacak
özel güvenlik önlemleri geliﬂtirmeye baﬂlad›. Ve vergi hukukuna yasayla gider esas›,
ortalama kar nakdi, akl›n›za gelebilecek servet beyannamesi ve en son asgari hayat standard› gibi muhasebeyi tutman›za gerek olmaks›z›n özel güvenlik önlemleri
gibi önlemler geliﬂtirdi.
Bunlar geçince de Maliye'nin içi rahat, diyor ki, bu muhasebeci isterse tapu
mezunu olsun, isterse üniversite mezunu olsun, onun tuttu¤u kay›tlar› ben bir gidip
denetledi¤im zaman ortalama kar haddine göre, almam gereken vergiyi bulurum,
gider esas›na göre bulurum, servet beyan›yla hiç defterlere bakmadan dönem baﬂ›,
dönem sonu servet mukayesesiyle bulurum. Bu yöntemle bak›n gene en son, 12 Eylül sonras› yap›lan önemli, insanlar›n itiraz edemedi¤i vergi de¤iﬂikli¤inde de, asgari
hayat standard›n› koydu. Asgari hayat standard› dolay›s›yla tuttu¤umuz iﬂletmenin kâr› asgari hayat standard›na göre verilen vergi matrah›ndan düﬂük oldu¤u
için, size denetim de gelmezdi, gelse de acaba siz hayal› fatura kestiniz mi diye gelir. Çünkü, defterinizde beyan edilen kârla, muhasebe kay›tlar› kâr›yla vergi matrah›
aras›nda vergi idaresinin lehinde bir fark.
Ve bunlar› ben, hat›r›mda yanl›ﬂ kalmad›ysa, 1982 y›l›nda özel güvenlik önlemleri ad› alt›nda iki say› arka arkaya yay›nlanm›ﬂt›, iﬂletme fakültesi dergisinde yay›nlanm›ﬂ ve o gün demiﬂtim ki; bunlar da muhasebenin rakipleridir. ﬁimdi, böyle bir
tarihi süreç içinden gelirken, bizim meslektaﬂ›m›z da çok bilmiﬂlikten, çok bilgi sahi-
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bi olmadan fikir yapanlar›n hep öne geçmesinden kaynaklanan cezalar› hepimiz çekmeye baﬂlad›k.
1942 y›l›nda kurulan, o zamanki ad›yla ‹ﬂletme Eksperleri ve Muhasebe Organizatörleri Derne¤i, 1936 y›l›nda kurulup kapanm›ﬂ olan bir dernekten sonra kurulmuﬂ ilk muhasebe derne¤idir. Ve o zamanki kavram, bugün vizyonda ulaﬂaca¤›m›z
ve ﬂu anda dünyada art›k muhasebeden çok para kazan›lan iﬂletme organizatörlü¤ü, yani yönetim dan›ﬂmanl›¤› ve muhasebe uzmanl›¤›, muhasebe eksperi, Frans›zca'daki muhasebe denetçisi yapan eksper kontab›l'dan üretilmiﬂ bir dernek kuruldu.
Bu dernek ﬂunu esas ald›; çok kaliteli olmayan, elit olmayan insan› aram›za
almayaca¤›z. Bunlar›n en eskilerinden olan Say›n Ahmet Keskino¤lu aram›zda bulunuyor. Ben 30 y›ld›r dernekle ilgili veya bu meslekle ilgili her toplant›da görmüﬂümdür. Ve bu s›n›rl› insanlar böylesine toplant›larda hep bulunurlar. Ses ç›kartmazlar
da. Ta ki 1970'li y›llarda rahmetli Osman Fikret Arhun sonra o zaman Doçentti
Mustafa Aysan. Baﬂkan oldu ve dünyada önemli bir geliﬂme oldu, dünyadaki önemli
geliﬂme ﬂu; biz muhasebeciler küreselleﬂelim, uluslararas› örgütümüzü kural›m,
uluslararas› muhasebe federasyonu kurulma karar› ç›kt›. Yani biraz evvel de¤erli
Baﬂkan›m›z›n anlatt›¤› IFAK'›n kurulmas› gündeme geldi. Bu konu, Sidney'de yap›lan
Muhasebe Kongresi'nde konuﬂuldu. Türkiye'de 1957 y›l›nda baﬂlayan muhasebe
kongrelerinden sonra, her y›l bu ülkede muhasebe yasas› gereklidir diye konuﬂulan
bir platforma sahipti.
O kongreye kat›lanlar hemen gittiler, iﬂte rahmetli Osman Fikret Arhun, Profesör Mustafa Aysan, Bülent Çorakç›, 56 kiﬂi daha vard›; bunlar olmak istiyoruz
demiﬂler, hay hay hemen alal›m sizi, sizin ülkenizde nas›l muhasebeci olunuyor deyince, demiﬂler ki; üniversiteden diplomas› olan veya herhangi birisi büro açt›¤›nda
muhasebeci oluyor. "Yok, biz sizi alamay›z" demiﬂler. Niye? Çünkü biz bir araya gelen ülkelerde, biz, muhasebecinin önce üniversiteden ya da okuldan sonra staj görmesi mecburiyetini ar›yoruz, stajdan sonra s›nava girecek, s›navdan sonra muhasebeci olacak. Siz de böyle yaparsan›z, bu sözleﬂmenin imzalanaca¤› Münih Kongresi'nde sizi seve seve al›r›z.
‹ﬂte Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i döndüler, hemen genel kurulda karar ald›lar ve dediler ki, bundan sonra biz mesle¤e s›navla üye alaca¤›z, staj koﬂullar›n›n tayininde, bugünlerde konuﬂtu¤umuz koﬂullar›, iﬂte bir kooperatifte mi çal›ﬂ›yorsunuz, kooperatif üye say›s› muhakkak 300'ü geçecek, bir ﬂirkette mi çal›ﬂ›-
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yorsunuz? O zaman hat›rlars›n›z sermaye 500 bin lirayd›, sermaye 2 milyonu geçecek, öyle k›yt›r›k rakamlarla da de¤il. Bunlar› tespit ettiler, genel kurulda kabul
ettiler, s›navla ald›lar ve 1977 y›l› IFAK kurulurken hem IASK'›n hem IFAK kurucusu
oldular.
Tabii o tarihlerde s›nav ilanlar› gazetelerde ç›kmaya baﬂlay›nca, bizim ülkemizin kaderidir bu, her ﬂey k›ymete binmeye baﬂlad›, herkes bu derne¤e üye olmak istemeye baﬂlad›; baﬂvurular dosyalar dolusu. Yönetim diyor ki, tamam al›r›z sizi,
ama buyurun s›nava. ‹ﬂte bu s›nava girmek istemeyenler, 20 kiﬂi de¤erli meslektaﬂ›m›z Say›n Turgut Ayd›n'›n baﬂkanl›¤›nda bugün bildi¤imiz Muhasebeci Mali Müﬂavirler Birli¤i'ni kurdular ve o Birlik kurulurken, amaç öyle ﬂey olur mu, s›nav olur mu;
s›nav› biz meslek mensuplar› yapar›z, büromuzda çal›ﬂan ç›raklar bile olur. Ben o
tart›ﬂmalar› bir kenara b›rak›n, hadi kardeﬂim bu bizim iﬂimiz de¤il dedim. Biz geriye mi gidece¤iz, katip olmaya m› devam edece¤iz, ileriye mi gidece¤iz; hiç unutmam
ben.
Ve o arada 12 Eylül araya girdi filan, hiç de genel kurulu yapmad›¤› için bu düﬂünceleri söyleme imkan› da bulam›yorsunuz, ama o dernek h›zla geliﬂti, Türkiye'ye
yay›ld›. Çünkü, Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i çok önemli aktiviteler yap›yor; Sermaye Piyasas› Kanunu haz›rl›yor, bugünkü 3568 say›l› yasay› haz›rl›yoruz ve orada diyoruz ki, üniversite mezunu olacak. Biz üniversite mezunu olacak dedikçe, lise mezunu kalk›yor, yahu kalkmay›n kardeﬂim, siz bir kereye mahsus gireceksiniz, ama
sizden sonras› muhakkak üniversite mezunu olacak.
‹ﬂte böyle bir tarihten geçmiﬂ olan mesle¤imiz, 1984 y›l›nda bu sefer ba¤›ms›z denetim devreye girdi. Nedir ba¤›ms›z denetim? Yaﬂ› müsait olanlar hat›rlarlar,
yani o yaﬂta olanlar hat›rlarlar, önemli maddeler hadisesi yaﬂand› ve sermaye piyasas›n›n art›k düzene girmesi gerekti¤i ortaya ç›kt› ve ba¤›ms›z denetim tayin
edildi. Ba¤›ms›z denetim, 1982 ya da 1983 y›l›yd›, kanun ç›kmas›na ra¤men, 1984
y›l›nda sermaye piyasas› iﬂlemesine ra¤men, ancak 1988 y›l›nda yürürlü¤e girebildi.
Yani Türkiye'de böyle bir ﬂeyi yapmak, hemen yapmak kolay de¤il. Merkez Bankas›'na o arada bask› vard›, banka denetimi devreye girdi ve h›zla geliﬂmeye baﬂlad›.
ﬁimdi bu tarih ﬂeyini niye anlat›yorum size? Baz› ﬂeylerde mesle¤e haks›zl›k
edilmesin diye, yaln›z iﬂte hakikaten Avrupa Birli¤i’ne, daha do¤rusu Dünya Bankas› filan istedi diye de¤il; birden bire Maliye Bakanl›¤›'n›n bu meslek üzerindeki havas›
kaybolmaya baﬂlad›. Niye? Hemen ba¤›ms›z denetçiler, o zaman 19 ﬂirkettik, Ba-
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¤›ms›z Denetim Derne¤i'ni kurduk, önemli sempozyumlar baﬂlad›, sempozyumlara
Dünya Bankas› geliyor, yurt d›ﬂ›ndaki bankalar›n uzmanlar› geliyor. Çünkü bu SPA
dedi¤imiz kavram› tarif ediyoruz, Maliye Bakanl›¤›'nda bir telaﬂ baﬂlad›. Çünkü o
tarihe kadar da savunulan ﬂey ﬂuydu; bu mesle¤i Ticaret Bakanl›¤› gözetir, Maliye
Bakanl›¤› de¤il. Dünyan›n hiçbir yerinde bizim meslekten sorumlu bakanl›k Maliye
Bakanl›¤› de¤ildir, Ticaret, yani Ekonomi Bakanl›¤›'d›r. ﬁimdi Türkiye'de olsa, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan›'d›r. Çünkü bu meslek ekonomiyi gözeten meslektir.
ﬁimdi böyle olunca, bu arada da bir kredi al›nm›ﬂ, o krediyi almak laz›m. Rahmetli Turgut Özal derhal tarifini yap›n dedi, onun dedi¤ini hemen Maliye Bakan›
vard› Pakdemirli, meslekten olmad›¤› halde derhal dedi, Maliyeciler aras›nda ben
çok iyi biliyorum ikisi de hesap uzman›, birisi Maliye'de Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s›, di¤eri SPK'da Daire Baﬂkan›, özel toplant›larda birbirine girerlerdi, "bu
mesle¤in sahibi biziz, yok biziz" diye. O bizim iﬂimize yarad›, o kavga. ‹lk defa Maliye
Bakanl›¤› h›zla, arﬂivlerdeki kanunu ç›kard› ve parlamentodan geçti. Bu kanun böyle
ç›kt›.
Ama ç›karken biz, bu kanunu bozduk. Daha hiç kanunu okumadan baﬂlad›k vesayete. ‹nan›n, ben bu meslekle ilgiliyim, örgütünde bulundum, vesayet derken, derinlemesine bir vesayetin nerede do¤du¤unu bilmiyordum. Soruyordum akl›n›za gelen herkese, burada oturan ço¤u kiﬂiye, iﬂte nedir vesayet, tabii dolayl› soruyorum, kimse söylemiyor, Allah'a ﬂükür geçti¤imiz ay TÜRMOB'un yay›nlad›¤› Afiﬂ
Dergisinde Dan›ﬂtay'›n ilk hakimi san›yorum, bizim meslekle ilgili vesayeti tayin etmiﬂ, hangi konuda vesayet. Ben tavsiye ederim, ben onu 3 kere okudum. Nereleri
do¤rudur, nereleri yanl›ﬂt›r, neden biz böyleyiz, neden de¤iliz diye.
Ve dedim ki, ben bu örgütlenmeyle bu kadar y›l u¤raﬂt›m, vesayet laflar›n›
söylüyorduk, demek ki bir sloganm›ﬂ. O maddeyi herkes okuduktan sonra, nerelerde
neyin de¤iﬂmesi gerekti¤ini ya da gerekmedi¤ini hepimiz görürüz. ‹dari vesayet nerede baﬂlar, nerede o idari vesayetin bir ölçüsü laz›md›r, neden de¤ildir, mali vesayet nerededir, kendi kendimize ruhsat verme vesayeti nerededir?
ﬁimdi bu vesayeti biz nas›l yapt›k? TÜRMOB Genel Kurul yapm›ﬂ, biz yokuz o
zaman yönetimde, arkadaﬂlar hat›rlarlar, ruhsat verme ﬂeyini de¤iﬂtirmiﬂler. Ruhsat için ve s›nav için itiraz mercisini Maliye Bakanl›¤› yapma gere¤i yok, o yaln›z
geçici maddelerde s›rf atananlar meslek mensubu olmad›klar› için, e¤er örgütlenmeyi engellerlerse itiraz koymak için vard›, de¤iﬂtirmemiﬂler.
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Zannedersem, 1998 y›l›ndayd›, Maliye Bakanl›¤›'nda Ziya Bey dedi; bu itirazlar› göndermeyin, zaten hakk›m yok, siz de¤iﬂtirin yönetmeli¤i, yönetmelik de¤iﬂti. Niye söylüyorum bunu? Biz bilgi sahibi, fikir sahibi oldu¤umuz için vesayeti genel kurul
karar›yla koymuﬂuz, demiﬂiz ki; adam baﬂvurdu, TÜRMOB ret dedi, art›k bundan
sonra onu mahkeme paklar. Hay›r, Maliye Bakanl›¤›'na müracaat eder. Adam s›nava girdi, s›navda kazand›, geldi kaydetti, itiraz edece¤im, mahkemeye gitme hakk›
var, yani idari yarg› aç›s›ndan.
ﬁimdi, bu kendi elimizde, bunun bir örne¤ini ben hiç unutmam, o gün baz› arkadaﬂlar varsa hat›rlarlar, Say›n Tümer hat›rl›yordur, vard› o toplant›da; Bak›rköy'de toplant› yap›ld›, ilk ücret tarifesi ç›km›ﬂ, ücret tarifesini de biz gitmiﬂiz, demiﬂiz ki 20 bin lira al›yoruz iﬂletme defterine, ama aç›ktan al›yoruz. ﬁimdi art›k
makbuz kesme mecburiyeti geldi ya, fatura kesilecek, o zaman vergi oran› yüzde
50 idi, bunu 40 bin liraya ç›kard›k. Beni de ça¤›rd›lar, Muhasebe Uzman lar›'nda
yöneticilik yapm›ﬂt›m, bu kanunu yorumluyorum diye; oturduk, bir bakt›m yan›m›zda
‹stanbul'un esnaf dernekleri baﬂkan›. Ne iﬂi var burada? Bilmem ne ticaret odas›
komitesinden bir kiﬂi, ben, bir mali müﬂavirler derne¤inden ﬂube baﬂkan›; s›ra bana
geldi, dedim ki, kardeﬂim ben kusura bakmay›n utan›yorum burada. Biz sendika görüﬂmesi mi yapmaya geldik ücretimiz az geldi, esnaf birli¤i baﬂkan›yla, ticaret odas› yetkilisiyle yapaca¤›z dedik.
Nas›l aya¤a kalkt› millet, "Bu ücret tarifesi yüksek." Herkes zannediyor ki, yine eski sistem, aç›ktan al›nacak bu paralar, fatura kesilmeyecek ve biz elimizden
ç›km›ﬂ olan yüksek tarifeyi bir ay sonra de¤iﬂtirebildik. O gün hiç unutmam, muhalefet, baz› arkadaﬂlar dediler ki, sen hakl› ç›kt›n diyorlar, keﬂke hakl› çakmasayd›m.
Niye? Çünkü bizim ücret tarifemize o günden sonra esnaf birli¤i kendisini iﬂveren
gibi görmeye baﬂlad›.
‹ﬂte bu tarihi, anlatt›¤›m anekdotla, bugünden sonra mesle¤in gelece¤iyle ilgili
konuﬂma yaparken lütfen bir kiﬂinin anlatt›¤›na inanmayal›m yada bir kiﬂinin ç›k›p
da okur okumaz baﬂ›m›za kanun kesilmesine müsaade etmeyelim. Bu meslekte baﬂar›l›, bir toplant›da bir adam ç›kt› bilmem neyin baﬂ›ym›ﬂ, söz istedi, ç›kt›m bu arkadaﬂ do¤ruyu söylemiyor dedim. Bunu söyleyebilme cesaretiniz varsa hepinizde, o
kürsülerde hem ajitasyon çekmek için, hemen ak›l vermek için bir nevi kendisini görevli görmez. Karﬂ›daki insanlar da bu iﬂi biliyor, hadi konuﬂal›m demez. ‹ﬂte bütün
onu dedi¤imiz bedel oluyor. O bedellerden bir tanesi, bu ülkenin baﬂ›na serbest mu-
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hasebecilik musallat edinmiﬂtir. Adalet Komisyonu'nda konuﬂtuk ve o güne kadar
yüksek e¤itim olan mesle¤i iktisat, ticaret lisesi düzeyine düﬂürmüﬂtür.
ﬁimdi, biz meslek mensubu olarak TÜRMOB'la bar›ﬂ›k oldu¤umuz sürece, ben
kendi ad›ma söylüyorum, ruhsat› varsa ve okuma yazma bilmiyorsa bile, o benim
meslektaﬂ›md›r, ben ona sahip ç›kar›m, mesle¤i yapar yapmaz ayr› bir iﬂ. Nitekim
TÜRMOB yönetimini ﬂikayete geldiler bir gün, abartt›lar, böyle yok ya; efendim bakkal alm›ﬂ, berber alm›ﬂ, senin ruhsat›n nerede? Ç›k d›ﬂar› dedim adama. Sen ruhsat almaya gelmiﬂsin, onun oldu¤unu kulübe gelmiﬂsin, sen benim kulübümde bana
yetki veren, iradeyi teslim eden ve benim oturdu¤um binan›n kiras›n›, aidat›n› ödeyen kiﬂiyi ﬂikayet etmeye gelmiﬂsin.
Bir kere de¤erli arkadaﬂlar›m, bundan sonra yap›lacak bütün yasal düzenlemelerde, ne olursa olsun TÜRMOB'un üyesi olmuﬂ olan bir kiﬂi, en az sizin kadar
ehliyet sahibidir, kabul etmek zorundas›n›z. Neden? Bu basit bir önermedir. E¤er o
muhasebeciyse ad› ve o kötü bir muhasebeciyse, siz de muhasebecisiniz, o zaman
sizin de kötü olma olas›l›¤›n›z yüksektir. Bunu kim söylüyor? Bizim d›ﬂ›m›zdaki güçler. Çünkü biz düﬂtükçe param›z düﬂecek, biz düﬂtükçe katma de¤erden pay alma
hakk›m›z düﬂecek.
Bu katma de¤er laf› çok önemlidir. Vizyonla ilgili önemlidir. Say›n Mustafa Özyürek'le ilk TÜRMOB'un yönetimine seçildi¤imiz gün, o günün çal›ﬂma formlar›nda
bir önemli cümle vard›r. Demiﬂtik ki, muhasebe mesle¤i, ülkenin katma de¤erine en
yüksek pay› ve kendine yak›ﬂan pay› vermiﬂtir. Tart›ﬂm›ﬂt›k, ya bu katma de¤er ne
demiﬂtiniz.
Bir gün otururken Yahya Bey bir konuﬂma yap›yordu, konuﬂmas› çok uzundu,
o konuﬂmada bir cümlenin iki kelimesini yaz›p bu laf› nas›l geliﬂtiririz demiﬂtir. Bu
da benim özel benim tezimdir, böyle not düﬂerim. Mesela Yücel Bey'in böyle konuﬂmalar› vard›, bazen onlar› söyledi¤im zaman hemen yüzü güler; çünkü kendi söyledi¤i ﬂüp hesizdir. Benimle konuﬂurken bir laf söylüyorsunuz, ben onun üzerinde kafa
yormuﬂsam sizin cümlenizdir. O zaman bu tasar›y› siz yazd›n›z, ben yazd›m. Bu tasar›y› sizler yaz›yorsunuz. Nas›l yaz›yorsunuz? Buralarda konuﬂuyorsunuz, seçimlere giriyorsunuz, oda seçimlerinize, renginiz hangi grup olursa olsun, siz güzel bir
ﬂey söylemiﬂseniz, onu hemen ben al›yorum. Yani, bugün buraya bu konferans için
gelirken, geçen sene ‹stanbul Odas›'n›n Antalya'da yapt›¤› Muhasebe Denetim
Sempozyumu'nun kitab›n› ben okumak zorunda kald›m. Nereleri okudum? Bildirileri-
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ni, onlar› okumuﬂtum, tart›ﬂmalar›. Gerçek, o tart›ﬂmalardaki sat›r aralar›nda gizlidir. ‹ﬂte o zaman ne oluyor, katma de¤erden yüksek pay alman›n yolu nedir? Konuﬂtu¤umuz sözlerin sat›r aralar›ndan yeni bir söz üretmektir, gelece¤i yakalayabilmektir.
‹ﬂte bizim muhasebe yap›s› bu olunca, karﬂ›m›za ne ç›km›ﬂ? Güçlü yap› ç›km›ﬂ.
Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müﬂavir, yeminli mali müﬂavir. ﬁimdi ben biraz bu iﬂi seviyorum ya, ruhsat alaca¤›m. Mali müﬂavir ruhsat› almak için
haz›rlam›ﬂ›z kendimizi, ben, kardeﬂim; bizim bürodakiler, diyoruz ki alal›m, s›navla
kazanal›m, sonra ç›k›p millete diyelim ki, biz ruhsatlar› yeminlide de s›navla ald›k. O
zaman itiraz ediyoruz. O gün de dosyay› haz›rlam›ﬂ›z, bir müﬂteri geldi dedi ki, sen
galiba yeminli olam›yormuﬂsun dedi. Anlamad›m dedim, yani senin ﬂuyun buyun
tutmuyor dedi. Olur mu ya dedim, benim bir tane müﬂterimin bilançosu 32 milyar.
Odaya gidecektik, seçim iﬂleri falan vard› o zaman; kardeﬂim bu iﬂ daha önemliymiﬂ seçimden dedim, e¤er müﬂterim bana diyorsa ki senin çap›n büyümemiﬂ, sen
eksik kalm›ﬂs›n, o zaman biz vazgeçtik.
ﬁimdi bunu niye söylüyorum; o tarihlerde YMM kavram›n›n Türkiye'de ancak
bugünlerde gelece¤ini görmüﬂüzdür. Yani 10 y›l önce yeminli olmak o kadar önemli
de¤ildi, ama bugünden sonra yeminli olmak önemlidir ve herkese aç›kt›r. Say›n Hüseyin F›rat, ben hesap ediyorum, 2,5 y›l›n› ald› ki s›nava girmek zorunda, Cahit Kesemen da ayn› süredir. Bunlar›n hepsi böyle s›nav› kazand›. Hangi gün, ben onlara
mektup göndermeliyim, s›nav s›ran›z geldi diye not tutuyorum. Niye? Çünkü bir insan mesle¤inde geliﬂimi yakalayaca¤› saati, zaman› tutmak laz›m. Bu da bir vizyondur. E¤er bir insan bu ülkede bu ﬂehrin belediye baﬂkan› olup, ﬂurada oturup,
müdahale etmiyorsa, bu ilçede yaﬂamaya hakk› yoktur. Kendisini bu ilçeye yönetmeye lay›k görmüyorsa, bu ilçenin belediye baﬂkan›n›n neden böyle yap›yorsun diye
tenkit etmeye hakk› yoktur. O zaman zaten sen baﬂkan olabilecek çabay› göstermiﬂsen, baﬂkan senin laf›na kulak kabart›p kendili¤inden düzeltir.
‹ﬂte bizim meslekte de bu olmuﬂtur. Ama bir baﬂka gerçek var; serbest muhasebeciyle serbest muhasebeci mali müﬂavir aras›nda, yasada, uygulamada çeliﬂki var. Yasada demiﬂ ki, mali müﬂavir denetim yapma hakk›na sahiptir. Serbest
muhasebeci defter tutar demiﬂ. Ama serbest muhasebeci isterse ﬂirket de kurar,
hatta serbest muhasebeci isterse borsada yapar. Halbuki, okursan kanunu, biz
kanunumuza sahip ç›kmas›n› bilmemiﬂiz, maddenin "b" f›kras› der ki; finans iﬂleri bu
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meslek mensuplar›n›n iﬂidir. ‹ﬂte bir vizyon. Yani bu ülkede ç›k›p da televizyonlarda
iﬂte "Ecevit hastaland›" yahut "Çelik öyle dedi, buzlar eridi, hisse senedi indi ç›kt›"
m› diyorsunuz. Dur arkadaﬂ, senin bunu diyebilmen için, bu TÜRMOB örgütünden
ruhsat alm›ﬂs›n noktas›na getirmeliyiz.
O zaman bir gerçe¤i görmeliyiz. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci
mali müﬂavir ayn› iﬂi yapar. Yalan m›? O kadar da bask› vard› ki, serbest muhasebeci ile serbest muhasebeci mali müﬂavirlik ortak olsun dedik, ﬂirketin baﬂ›nda zaten bilmem ne mali müﬂavirlik diyor, ama ortaklardan bir tanesi mali müﬂavir, o da
ka¤›t üzerinde, kendi bürosu baﬂka yerde, dördü de serbest muhasebeci.
Bu mesle¤in yine müﬂterisi, katiplik düzeyinde ele ald›¤›m›z zaman Maliye,
baﬂka müﬂterimiz yoktu bizim, yani gelirin müﬂterisi Maliye. Niye Maliye? Diyor ki,
vergi beyannamesi ver, defterleri tutun. ﬁimdi iﬂte hayat standard› kalkt›¤› için,
bugünden itibaren de muhasebecilik biraz daha önem kazand›. O zaman ne yap›lmal›yd›, iﬂte Say›n Özyürek'in biraz evvel bahsetti¤i, mükerrer 227. madde ç›karken
biz ne yapt›k; dedik ki, serbest muhasebeciler ön denetim yapabilir.
ﬁuradaki nokta çok önemlidir, herhangi bir yasada düzenleme yap›l›rken, tercih bizim; parlamentoda parlamenter ço¤unlu¤un isteklerine yan›t vermek zorundad›r. Yani ben eskiden TÜRMOB'un yönetici siyken, TÜRMOB'da beraber oldu¤um arkadaﬂlar›m gruplar›n tercihlerine öncelik vermek zorundayd›m. Ama ﬂimdi öyle de¤il, ﬂimdi o ilkokul mezunu dedi¤imiz serbest muhasebeci de beni görüyor, çoluk çocu¤uyla geliyor "Bak han›m, bu bizim meslektaﬂ›m›z" diyor, oturuyor konuﬂuyoruz
bana derdini söylüyor.
ﬁimdi düﬂünün, 1 Ocak'tan itibaren bankalarda bilançolar için denetim istendi¤i anda, iﬂte serbest muhasebecinin hakk› yok. Niye yok? Çünkü ç›karken kanunu,
maddeyi yazan biziz. Demiﬂiz ki, 3568 say›l› yasaya göre denetim yetkisi. Nedir
oradaki denetim? Beyanname, Serbest muhasebeci de bunu yapabilir. Çünkü 10 y›ld›r serbest muhasebecilik yap›yor, 2 y›ld›r mezun olmuﬂ yüksek okuldan, mali müﬂavirlik yap›yor. Verirseniz, o 10 y›ll›k lise mezunu, hepimiz biliyoruz, muhasebeyi çok
iyi bilir. Ne yapacak o adam, itiraz edecek. ‹tiraz edince, bu sefer yeni bir kanun ç›kt›¤› zaman diyecekler ki, bunlar›n kavgas›na bizi yine kar›ﬂt›r›yorsunuz. Kavgalara
kar›ﬂmayal›m, biz hak vermeyelim.
‹ﬂte bu noktada, bak›n ayr›nt›y› veriyorum; o zaman çözümü kolay. Kanunu ç›kart›rken dersiniz ki, mükerrer 227'ye göre yanl›ﬂ iﬂler; serbest muhasebeci çöz-
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müﬂ olursunuz. ‹ﬂte o tehlikelidir arkadaﬂlar. Neden tehlikelidir? Çünkü, o zaman
bir gün Maliye o kanunun madde numaras›n› de¤iﬂtirse, baﬂka kanunla da¤›lm›ﬂ
olan bütün haklar bir gecede s›f›r olur.
ﬁimdi bana sorarsan›z, mali müﬂavir olmak için s›nava girmesi laz›m. Yani
vergi dairesi müdürüymüﬂ, üniversite hocas›ym›ﬂ, hesap uzman›ym›ﬂ, profesörmüﬂ
önemli de¤il; ama bunu yazamay›z. Baz› ﬂeyleri torpil düﬂünmek zorunday›z. Ama
gün gelir, siz bask› yapars›n›z onu bilemem.
De¤erli arkadaﬂlar, mesle¤in vizyonunu o zaman iki noktada toplamak zorunday›z özellikle. Bir; muhasebeci profili nas›l olmal›d›r. ‹ki; muhasebecinin vizyonu, gelece¤e bak›ﬂ› ve yapaca¤› iﬂler neler olmal›d›r? Bu konuda muhasebe mesle¤ini etkileyen baﬂl›ca ﬂeyleri söyleyeyim. Yani, ülke Avrupa Birli¤ine mi giriyor, girmeyebilir,
bizi al›p almayacaklar, onun garantisi yok; ama ya girerse, benim 'meslektaﬂ›m›n
kalitesini nas›l art›rmal›y›m'› buralarda tart›ﬂmal›y›z. Yani bu anlatt›¤›m ﬂey, katip
olal›m, bilmem ne yapal›m, art›k bir daha tarihi yaﬂamayal›m, o kötü tarihi.
Muhasebe mesle¤ini ne etkiliyor? Finans dünyas›. Yani her muhasebeci borsan›n bugün ne kadar yükseldi¤ini, ne kadar indi¤ini bilmeyecek, hangi ﬂirketlerin borsa de¤eri yükseldi, hangi ﬂirketlerin azald›, iﬂlem hacmi yükselende mi, artanda m›
görmek zorunda. Ve en önemlisi, dijital muhasebeyi bilecek, elektronik muhasebeyi,
elektronik ticareti.
De¤erli arkadaﬂlar, bunu yaparken, size muhasebe mesle¤inin 23 tane vizyonunun baﬂl›¤›n› sunaca¤›m. Çünkü 1 saat arkadaﬂlar kanun tart›ﬂ›rken, bu iﬂi tart›ﬂs›nlar istiyorum. Muhasebenin en önemli vizyonu, yapmas› gereken ﬂey; önce de¤erlerine sahip ç›kmas›d›r. Nedir bu de¤erler? Yeterlilik de¤eri. Yeterlilik, yetkin olmak, etkin olmak ve uygun bir ﬂekilde yüksek kaliteyi tutturabilme ölçüdür. Bu, muhasebecinin birinci vizyonu için gerekli olan özelli¤idir.
‹kincisi dürüstlüktür. Kendi hayatta yalanc› olabilir, eﬂine yalan söyler, d›ﬂar›dakine yalan söyler; ama buradaki dürüstlükten kas›t, mesleki de¤erleri oynatmadan kullanmas›d›r, meslek eti¤idir.
Üçüncüsü de, bu söyledi¤im çok önemlidir; iﬂ dünyas›ndaki geliﬂmeleri muhakkak uyum sa¤lamak için izleyecek. Kanunlar m› de¤iﬂiyor; yaln›z bizim kanunlar de¤il; organize sanayi bölgesi kanunu mu de¤iﬂti, yeni bir iﬂ imkan› do¤du, serbest
bölge yasas› m› ç›kt›, bu iﬂteki pay›m nedir?
ﬁimdi baz› toplant›larda bak›yorum, bizim arkadaﬂlar ç›k›yorlar iﬂe baﬂka ba-
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k›yorlar; "Serbest bölge sömürgedir..." Yahu b›rak›n, tamam sömürsün, ama senin
muhasebecin oradaki pastadan pay almak istiyor, çünkü o pasta orada piﬂiyor.
Kim al›yor? D›ﬂar›daki adam gelip al›yor.
De¤erli arkadaﬂlar, en önemlisi, muhasebecili¤in bir tane özelli¤ini söyleyece¤im; bugüne kadar yap›lan araﬂt›rmalarda, iyi bir muhasebecinin en önemli özelli¤i
iletiﬂim ve liderlik becerisi yüksek olan muhasebecidir ve tespit etmiﬂler, ilgisiz,
kendi halinde, hatta evinde kar›s›ndan korkan adam› izlemiﬂler ve bakm›ﬂlar ki bu
adam muhasebecilik yapt›kça lider olmaya baﬂl›yor, iletiﬂim becerisi geliﬂiyor. Çünkü bu muhasebecinin en önemli özelli¤i, o kadar çok bask› var üstünde, stres var ki, o
günü kapatabilmek için muhakkak iletiﬂim kurmak ve muhakkak yandaki insanlar›,
müﬂterisini, vergi dairesini, herkesi bir liderlik misyonu içinde sevk ve idare etmiﬂtir.
Ben size bu muhasebecili¤in vizyonu konusunda daha 5 saat konuﬂabilirim,
ama sevgili Yahya'ya, sevgili Ayhan'a ve Say›n Çetin'e vakit kalmaz. O zaman yeni
anlatacaklar› bilgiler eksilir. Kanunu anlatmad›m size. Kanuna lütfen s›cak bak›n›z.
Hepinize içten sayg›lar›m› sunuyorum ve hepimizin mutlu bir gelece¤i bu vizyon içinde paylaﬂmay› diliyorum.

Yücel Akdemir
Teﬂekkür ediyorum. Panelimizin Oturum Baﬂkan› Yüksek Ticaret Derne¤i Genel Baﬂkan› Say›n Sabri Tümer, buyurun efendim. ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirler Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan, buyurun efendim. ‹zmir Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Oda Baﬂkan›m›z Say›n Ayhan Baltac›, buyurun
efendim. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Oda Baﬂkan›m›z Say›n Bülent
Çetin, buyurun efendim. Panelistlerimize ve Oturum Baﬂkan›’m›za ﬂimdiden katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ediyor, çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyorum.

Sabri Tümer
Say›n Genel Baﬂkan›m, Say›n Milletvekilim, sayg›de¤er arkadaﬂlar›m; hepinize
hoﬂgeldiniz diyorum, Divan Baﬂkan› olarak, Oturum Baﬂkan› olarak sayg›lar sunuyorum. Bugün 13.06.2000, mesle¤imizin yasal statüye kavuﬂmas›n›n 11. y›l›n› kutluyoruz. Bu güzel gün hepinize kutlu olsun. Bu güzel günü bir panelle süsleyen ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n Say›n Baﬂkan› Yahya Ar›kan
ve Yönetim Kurulu üyelerine teﬂekkür ediyorum.
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Sayg›de¤er Genel Baﬂkan›m, sayg›de¤er arkadaﬂlar›m; muhasebe mesle¤inin
geliﬂimine bakt›¤›m›z zaman, liberal ekonomi ile eﬂde¤er bir geliﬂme içerisinde oldu¤unu görüyoruz. Yani Pazar ekonomisinin var oldu¤u bir yerde muhasebeyi görüyoruz. Bugünkü gerçek anlamda tarifi yap›lan muhasebeyi görüyoruz.
Bat›'da Amerika Birleﬂik Devletleri'nde 1897, 103 y›ll›k geçmiﬂi olan bir meslek, ‹ngiltere 1880, 120 y›ll›k bir geçmiﬂi olan bir meslek, Almanya 1900, 100 y›ll›k,
Fransa 1927, 73 y›ll›k, asgarisi en az 60 y›l. Ve Bat›'daki baﬂlang›ç noktalar› mutlaka Türkiye'deki gibi olmuﬂtur. Mesle¤imiz birçok aﬂamalardan geçmek suretiyle
bugüne gelmiﬂtir. Ancak ﬂu an bat›ya bakt›¤›m›zda, küreselleﬂmeyle birlikte, internetle birlikte, bilgisayarla birlikte meslek çok çok yükseklerde, hem itibar yönünden,
hem kazanç yönünden ve toplumun yol göstericisi yönünden en ilerde ve bat›da
sayg›n meslekler aras›nda ikinci s›raya yükselmiﬂ bir meslektir. Görüyoruz ki, Türkiye'de liberal ekonominin, yani pazar ekonomisinin geç baﬂlamas›yla ve y›llard›r baz›
sömürü düzeninin devam›yla, muhasebe mesle¤ine gerekli önem verilmemiﬂtir.
Bakt›¤›m›z zaman üç aya¤›n üzerindeki müteﬂebbis dedi¤imiz kesime, Say›n
Masum Türker çok güzel anlatt› o kesimi; 1960'lara kadar Türkiye'de bir müteﬂebbis kesimi göremiyoruz. Ama 1960'tan sonra ortaya ç›kan müteﬂebbis kesimi ise,
sürekli devletten beslenen ve hiçbir zaman için muhasebe al›ﬂkanl›¤› olmayan ve
Maliye Bakanl›¤›, ilgili Bakanl›klarla hiçbir zaman böyle bir taleple karﬂ› karﬂ›ya olmam›ﬂ.
Mükellef kesimine bakt›¤›m›zda, 1960 y›l›na kadar orta Anadolu'da çiftçilikten
baﬂka bir ﬂey bilmeyen ve 60'tan sonra gayrimüslimlerin elinde olan ticaretin yavaﬂ yavaﬂ Anadolu'dan göç etmek suretiyle birçok ekonomik kesimle birleﬂik iﬂletmeler kuran, belirli bir para kazanma becerisinden baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünmeyen kesimlerin oldu¤unu görüyoruz. Bakanl›¤a bakt›¤›m›zda ise, kendisinde baﬂka hiçbir
yüce kavram kabul etmeyen bir bürokrasi zihniyetini görüyoruz.
‹ﬂte bu kadar a¤›r bir yükün alt›nda, 1989'da kurulan odalar›m›z ve birliklerimiz, bu mücadelenin sonucunda bu güne geldi¤imizde; gerçekten kutluyorum, birlik
baﬂkanlar›m›z›, oda baﬂkanlar›m›z› bugün mükerrer 227'nin ortaya ç›kmas› ve savaﬂmas›nda ve beyannamelere imza zorunlulu¤u getirilmesi ve tekdüzen muhasebe
sistemine geçilmesi ve bugün iﬂletmeler taraf›ndan imza zorunlulu¤unun zor da olsa kabul edilmesi, örgütsel olarak bu mesle¤in çok ilerilere gitti¤ini ve yar›na dönük
günlerde çok daha ileriye gidece¤ini görüyoruz. Bu düﬂüncelerle ilk sözü ‹zmir Oda
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Baﬂkan›m›z Say›n Ayhan Baltac›'ya veriyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan.

Ayhan Baltac›
Say›n Baﬂkan, de¤erli Genel Baﬂkan›m, sevgili milletvekilimiz, odalar›m›z›n ve
derneklerimizin de¤erli yöneticileri, çok sevgili meslektaﬂlar›m; hepinizi ‹zmir Odam›z
ad›na selaml›yorum. Ve bugün yasam›z›n 1 Haziran 1989 tarihinde parlamentoya
sunuluﬂunun ve hemen devam›nda da 13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girmesi ve üzerinden geçen 11 y›l da bu vesileyle duygu ve düﬂünceleri paylaﬂarak kutluyorum, nice 11 y›llara diyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, tabiî panelde üç oda baﬂkan› gibi görünüyoruz ama,
çok de¤erli Genel Baﬂkan›m›z›n de¤erli uzun bir sunu ﬂunu, yine eski Genel Baﬂkan
Yard›mc›m›z, ﬂimdiki milletvekilimiz Say›n Masum Türker’in oldukça de¤erli, uzun
aç›klamalar›n›, panelin ana konusuna iliﬂkin, vizyona iliﬂkin de¤erlendirmelerden yeni
yasal de¤iﬂiklere kadar konu alan aç›klamalar›n› hep birlikte izledik. Ben esas›nda
sevgili Divan Baﬂkan›'ndan sonra dördüncü kiﬂiyim, aradan epeyi de vakit geçti.
De¤erli dostlar, onlarca y›llard›r, yüzlerce y›ld›r, yani insanl›k var oldukça bu
meslek, muhasebe mesle¤i bir ﬂekilde gelirin giderin hesapland›¤› ortam varolmuﬂ.
Yüzy›llar› geride b›rakm›ﬂ›z ve bugünlere gelmiﬂiz. Cumhuriyet tarihi boyunca onlarca y›l bu meslek bir ﬂekilde icra edilmiﬂ.
Dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkeleri, yani ekonomisi, sanayisi, toplumsal yaﬂam›, demokrasisi geliﬂmiﬂ ülkelerle k›yasla onlarca y›l sonra ancak henüz iﬂte bugün 11. y›l›n› kutlad›¤›m›z 10 y›l› geride b›rakan bir kurumsallaﬂma yaﬂam›n› sürdürüyor. Ama
hiçbir ﬂey geç de¤il diyoruz. Biz dünyan›n o geliﬂmiﬂlik çizgisine, ekonomisinin geliﬂmiﬂ çizgisine ayak uydurma ad›na da on y›llar sonra da olsa yine ayak uydurmak, o
geliﬂim çizgisini yakalamak, hatta çok sonra bu meslekle ilgili yasal düzenlemelerin
çok sonra yap›lm›ﬂ olmas›ndan kaynaklanan avantajlar›n› da tabiî ki taﬂ›yarak Türkiye’de di¤er akademik odalara göre de¤iﬂik avantajlar›n› da taﬂ›yarak 89’da oluﬂan yasa bugünlere getirmiﬂ. Hiç de küçümsenmeyecek, ço¤u platformlarda birçok
kiﬂinin, birçok meslektaﬂ›m›z›n, yetkin kiﬂinin ifade etti¤i gibi hiç de küçümsenmeyecek mesafeler kaydedilmiﬂ.
Türkiye, geliﬂmekte olan bir ülke. Bunu her bak›mdan irdeleyebiliriz. Yani, Türkiye ekonomik yaﬂam›, sosyal yaﬂam›, demokrasisi, kurum ve kurallar›yla, yerleﬂik
düzeniyle Avrupa’n›n herhangi bir ülkesiyle ﬂu anda tam eﬂde¤erdir diye ifade et-
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mekte zorlan›yoruz. De¤erleri, rakamlar› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, ki bu mesle¤i icra
eden kiﬂiler, özellikle bizler rakamlarla konuﬂmak durumunday›z. Karﬂ›laﬂt›rd›¤› m›zda bu gerçe¤i, bu çarp›c› gerçe¤i, yani Türkiye’nin geliﬂmekte olan bir ülke oldu¤u
gerçe¤ini yakal›yoruz.
ﬁimdi Türkiye 65 milyon nüfus, Türkiye toplumunun, Türkiye’nin o zengin kültürel farkl› etnik yap›lar›ndan tutun, o farkl› toplumsal zenginli¤ini böylesi bir nüfus
yap›lanmas› içerisinde bir parças›y›z bizler. Türkiye geliﬂmekte olan bir ülke s›n›f›ndan geliﬂmiﬂ bir ülke s›n›f›na geçme ﬂans›n› siyasal istikrar› ve büyük emeklerle kat
edece¤i yolu k›saltmak yoluyla ancak elde edebiliriz. Türkiye bunca büyük nüfusuyla,
genç nüfusuyla, yüzde 65’i 30-35 yaﬂ›n alt›nda bir nüfusuyla Avrupa’n›n en genç
ülkelerinden biri. Ama, geliﬂmekte olan bir ülke. Türkiye’nin geliﬂmekte olan bir ülke
olma gerçe¤ini atlad›¤›n›z zaman birçok ﬂeyi atlam›ﬂ oluyoruz. Biz salt muhasebe
mesle¤inin malî müﬂavirlik ya da yeminli malî müﬂavirlik mesle¤inin geliﬂimini tek
baﬂ›na, öncelikle, en ileride savunma hakk›na bence de sahip de¤iliz. Tabiî ki savunmal›y›z, ama ülkenin genelinden kopa rarak, ay›rarak, ondan ayr› düﬂünerek böyle
bir ﬂeyi ifade etmek, böyle bir ﬂeyi yaﬂamak ﬂans›na sahip de¤iliz. Çok iyi biliyoruz
ki bizim ülkemiz bütün kurum ve kurullar›yla, sistemiyle Avrupa’n›n geliﬂmiﬂ, dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkeleri seviyesine ulaﬂt›¤› zaman, yani toplumsal yaﬂam›yla, ekonomisiyle, sosyal yaﬂant›s›yla kurum ve kurallar›yla, demokrasisiyle insan hak ve özgürlükleriyle o noktay› yakalad›¤›m›zda tabiî ki bizim mesle¤imizde, bu ülkenin bir parças› olan bizim mesle¤imiz de o ölçüde hakl› yerini bulacakt›r, do¤al geliﬂme seyri
içerisinde kendi hakl› yerini alacakt›r.
E¤er Türkiye geneli itibar›yla hâlâ 3 bin dolar seviyesinde bir ekonomik geliﬂme
seyrini gösteriyorsa kiﬂi baﬂ›na, bölgeler aras› da¤›l›mda kimi yerde 600 dolar, kimi yerde 800 dolar, kimi yerde 4500 dolar kiﬂi baﬂ›na düﬂen millî gelir var ise, geliﬂmiﬂ ülkelerde, her yan›yla, toplumsal yaﬂam›yla geliﬂmiﬂ ülkelerde Japonya's›ndan, Amerika's›na, Avrupa's›na kadar, o ülkelerde 20 bin dolar›n üzerindeyse, birçok ﬂeyi buna göre de¤erlendirmek gerekiyor. Ben, hepimiz gönülden arzu ediyoruz
ki, muhasebe mesle¤i ve bu mesle¤i icra edenler toplumda hak etti¤i yeri en k›sa
sürede sayg›nl›¤a, itibara en k›sa sürede ve o demin ifade edilen toplumsal katma
de¤erde, o katma de¤erin en öncelikli k›sm›n› almaya yak›n bir meslek olsun, bir
meslektaﬂ olsun ya da. Ama ülkenin genel kalk›nmak seyrini ve bu kalk›nma seyri
içerisinde tek tek bizler de katk›da bulunabilirsek, onu sa¤layabilirsek, ülkenin genel
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kalk›nma seyri içerisinde bu meslekte tek tek kiﬂiler itibar›yla da hak etti¤i yeri
alacakt›r. Ben bunu özellikle diliyorum, umuyorum. ‹ﬂte son 25 y›lda Türkiye’de yaﬂanan, dünya n›n hiçbir yerinde bu kadar da uzun görünmeyen, yaﬂanmayan ekonomik s›k›nt›lar hiç kuﬂku yok ki bizim meslektaﬂ›m›z› da olumsuz yönde etkilemiﬂtir.
E¤er üretimde, imalatta, bütün ticarî sektörlerde, bütün sektörlerde, ihracatta
geliﬂme bu 65 milyonun ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde geliﬂmeyi kat edemiyorsan›z, bu camiay› geliﬂtirme ﬂans›n›z da o kadar kolay de¤il. Ama, bunu yine de
kendi içinde bir ﬂeyler yaparak, geliﬂtirerek mümkün de¤il mi? Yani, Türkiye’nin genel
anlamda kalk›nmas›n› m› bekleyecek muhasebeci, malî müﬂavir, yeminli malî müﬂavir
ya da camiam›z? Tâbii ki kendi camias›n› geliﬂtirme mücadelesini geçmiﬂte oldu¤u
gibi bugün de verecek. 90 öncesinde birçok kiﬂinin rahatl›kla girebildi¤i, rahatl›kla
akl›na geldi¤inde ﬂimdi de muhasebecilik yapay›m dedi¤i bir ortamda iﬂini kaybetti¤i ya da baﬂar›s›z oldu¤u bir ortamda nas›l olsa elim kalem tutuyor, ﬂimdi de muhasebecilik yapay›m dedi¤i ortamda bu mesle¤e geçebiliyordu. Onlarca y›ld›r böyle
bir ﬂekilde az önce ifade edilen ya da iﬂte zurnan›n en alt deli¤i diye ifade edilen,
çok da sayg›n olmayan bir noktada sürdürüyordu. Ama o y›llardan yasal bir statüyle 89’dan bu yana hiç kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki bugün çok daha iyi bir noktaday›z. Ama, yine de kendi içinde 10 y›ld›r zaman zaman 3568 say›l› yasam›z› koruma ad›na ço¤u zaman genel kurullar›m›zda, de¤iﬂik platformlarda bu yasan›n de¤iﬂikli¤i için henüz konjonktür müsait de¤il, henüz parlamentoda yeterince gücümüz, etkinli¤imiz ya da bir baﬂka deyimle lobimiz yok. Avukatlar›n, doktorlar›n ya
da mühendislerin a¤›rl›kla yer ald›¤› onlarca y›ll›k Cumhuriyet tarihinde biz ancak
kendimizi geliﬂtirece¤iz, yasam›z› yeniden tarif edece¤imiz, ihtiyaçlar›m›za cevap
verebilece¤imiz yasal düzenlemeleri ancak bu y›llarda, son zamanlarda parlamentoda çok da¤›n›k duran, mesle¤imizi bir ﬂekilde icra etse de, malî müﬂavir, muhasebeci ya da yeminli malî müﬂavir, ama bir ﬂekilde icra etse de bir araya gelme yetene¤ini Parlamentoda gösteremeyen, bir arada bulma yetene¤ini Parlamentoda gösteremeyen parlamenter meslektaﬂlar›m›z, ama son y›lda, son dönemlerde bir araya gelme ﬂans›n› bir orkestra ﬂefi konumuyla âdeta sevgili Masum Türker’in de öncülü¤ünde bunu sa¤layabiliyoruz.
Demek ki biz böyle bir zaman diliminde böyle bir tarihi, böyle bir tarihi dönemeci yaﬂayacakt›k. ﬁimdi art›k Türkiye’nin her taraf›ndan, meslektaﬂlar›m›zdan
ses yükseliyor. 10 y›ll›k süreci geride b›rakt›k, bu meslek her bak›mdan yeniden revi-
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ze edilmelidir, güne uyarlanmal›d›r, ihtiyaçlar›m›za daha cevap verebilir, 1989’daki
ç›k›ﬂ› gibi de¤il 10 y›ll›k deney ve tecrübemiz ›ﬂ›¤›nda ihtiyaçlar›m›za cevap verebilir,
daha birtak›m ﬂeyler yap›labilir noktas›na geldik. ‹ﬂte bunu 10 y›l› geride b›rak›rken,
11. y›l›m›z› kutlarken önemli say›yorum. Bir kurum yaﬂam›nda çok genç bir dönemi
geride b›rak›yoruz, ama ﬂanslar›m›z var. Parlamentoda art›k lobi oluﬂturabilecek
kadar bugün sevinçle ve k›vançla söyleyebiliyoruz ki Türkiye’de kamuoyunda hangi ilde olursa olsun hepimiz ayn› duyumlar› al›yoruz. Art›k malî müﬂavirlik mesle¤i parlamentoda da daha fazla ihtiyaçlar›, talepleri ve geliﬂmiﬂli¤i konuﬂuluyor, de¤erlendiriliyor. ﬁimdi ancak kendimize gelebildik, ﬂimdi ancak o yükümlülü¤ü kendimizde
görebildik. Gönüllü örgütlülük sürecine ancak daha fazla ileri ad›mlarla at›labili yoruz. ‹ﬂte sevindirici taraf› da budur.
Ben umuyorum ve diliyorum ki, geçti¤imiz günlerde parlamentoya verilen özellikle bir toplumsal ihtiyac› ifade etmesi bak›m›ndan, ama bizim mesle¤imizi geçmiﬂte çekirdekten yetiﬂerek icra etmiﬂ kiﬂiler taraf›ndan organize edilme yoluyla parlamentoya sunulan geçmiﬂte söylendi¤inde gülünüp geçilen, ama çokça söylendi¤inde özellikle maliye camias›ndan da çok olumlu tepkiler ald›¤›m›z malî tatil yasas›
öyle küçümsenecek bir olay de¤il de¤erli arkadaﬂlar. Parlamentoda yasa önerisi verildi¤inde art›k Türkiye’nin her taraf›nda evet, bizim sosyal camiam›z› temsil eden
kiﬂiler taraf›ndan da evet bu çok iyi olmuﬂtur, biz de bu yasan›n arkas›nday›z, biz
de sizin yan›n›zday›z, sizi destekliyoruz noktas›na gelmiﬂlerdir. Yani, bu mesle¤i icra edenler, bugün parlamentoda bulunanlar bu konuyu gündeme getir diklerinde,
toplumun gündemine soktuklar›nda gördük ki, o yan›yla da, sadece 10 y›l›n deneyimleriyle ve birikimleriyle elde etti¤imiz, hak etti¤imiz sayg›nl›k noktas›n›n ötesinde
parlamentoda buna denk düﬂen, onunla örtüﬂen bir sayg›nl›¤›, bir öncülü¤ü elde
edebiliyoruz. ‹ﬂte bunu da önemsiyoruz. ﬁimdi bizim o konuda da do¤al bir sorumlulu¤umuz, alt›na imza atan bu 40 parlamenterin de o kararl›l›klar›n›, o coﬂkular›n›,
alt›na imza atarken samimi olan duygular›n› devam ettirmeleri konusunda teﬂvik
edici çal›ﬂma ve çaba içerisinde olmal›y›z. Bu her anlamda bizi iliﬂkide bulundu¤umuz kurumlarda, bizi iliﬂkide bulundu¤umuz kiﬂi ve mükelleflerle, kuruluﬂlarla öncülü¤ünü bizden birilerinin, malî müﬂavirlerinin yapt›¤› için, bizi daha bir sayg›n k›laca¤› için, bu yasan›n geçmesi hâlinde, bu yasan›n geçmesine malî müﬂavirler öncülük
etti¤i için, yeminli malî müﬂavirler öncülük etti¤i için toplumsal katmanlar içerisinde bizi çok daha iyi noktalara, çok daha geliﬂkin iliﬂkileri kurma noktas›na, çok da-
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ha bar›ﬂç›l, çok daha birbirini kabul eden noktaya taﬂ›yacakt›r.
Her zaman her platformda ifade etti¤im gibi, Maliye camias›, iliﬂkide bulundu¤umuz kuruluﬂlar ve özellikle Maliye camias› bizlerle, bizler onlarla karﬂ›l›kl› güven,
iﬂte bu malî tatil yasas›n›n ç›kmas›n› diliyoruz ve ç›kt›¤› hâlde, öyle de de¤erlendirelim, birbirimize sahip ç›kma, birbirimize güvenme, birbirimize samimi davranma konusunda yeni bir süreci yaﬂayaca¤›z de¤erli arkadaﬂlar›m. Sayg›nl›k, itibar kiﬂilerde
hak edilerek elde edilir. Bu sosyal camialar için de geçerlidir. Biz de çal›ﬂarak, üreterek, tam yerinde zaman›nda toplumsal ihtiyaca da cevap verebilecek, o arada
onun bir parças› olan malî müﬂavirlerin de ihtiyac›na cevap verebilecek, onlar›n isteklerini, taleplerini de gerçekleﬂtiren topyekun Türkiye’de daha bir bar›ﬂmay›, daha
birbirini anlamay› sa¤layan böyle bir sürece katk›da bulunmuﬂ olaca¤›z. Bu bizim
toplum katmanlar›nda sayg›nl›¤›m›z›, itibar›m›z›, hak etti¤imiz noktaya ama mücadele ederek, u¤runa çal›ﬂarak, çabalayarak elde edece¤imiz mücadele sonucunda
getirecektir. Yine son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkanl›¤›'na verilen
yasam›z›n unvan›ndan baﬂlayarak içeri¤ine kadar giden, art›k 10 y›l› geride b›rakman›n gereklili¤iyle, konjonktürüyle, parlamentodaki yeterli organizasyonumuzla,
becerimizle, lobi gücümüzle ç›karabilirsek, bunu baﬂarabilirsek, bence bütün eksikliklerine ra¤men, ama çok büyük bir bölümü olumludur, parlamentoda görüﬂülmesi sürecinde de yer yer baz› iliﬂkiler olabilir, ama bunu baﬂarabilirsek, ben inan›yorum ki
muhasebe mesle¤ine, bu mesle¤i icra muhasebeciye, malî müﬂavire, bu camiaya
yepyeni bir vizyon, önündeki 10 y›l›, 20 y›l›, önündeki y›llar› tek tek her birimizin istifade edebilece¤i, tek tek her birimizin yaﬂam›nda hissedebilece¤i böyle bir dönüﬂümü de daha modern, daha ça¤daﬂ, daha ihtiyaçlar›m›za cevap verebilir, mesle¤imizi çok daha geliﬂtirebilir bir noktaya taﬂ›yabiliriz. Bu gerçekleﬂtirilebilirse, ben inan›yorum ki yeni ufuklar açacakt›r.
Art›k böylesine uzun bir unvan›m›z olmamal›. ﬁöyle bir deyim vard›r de¤erli arkadaﬂlar; insanlar k›l›k k›yafetiyle karﬂ›lan›rlar, düﬂünceleriyle, fikirleriyle u¤urlan›rlar. Bu esas›nda sosyal camialar için de geçerlidir, unvan› olan camialar için de geçerlidir. Emin olun, zaman zaman baz› panellerde birlikte oturdu¤umuz, iliﬂkide bulundu¤umuz kurumlar›n en üst düzeyde deneticilerin bile unvan›m›z› telaffuz etmekte zorland›¤›n› sizler de yaﬂam›ﬂs›n›zd›r gerek günlük, gerek iﬂ yaﬂam›nda, gerek o
kurumlarla iliﬂkilerde bulundu¤unuz anlarda yaﬂam›ﬂs›n›zd›r. Ama biz böyle panellerde yaﬂad›k, böyle ortamlarda yaﬂad›k. Hem de bu iﬂin içinde 24 saat bulunan in-
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sanlar olmalar›na ra¤men yaﬂ›yoruz. Ama onlar›n bir suçu de¤il de¤erli arkadaﬂlar›m. Sade vatandaﬂ bile bizim unvan›m›z› telaffuz etmekte zorlan›yor. Serbest muhasebeci mi diyelim, malî müﬂavir mi diyeyim, ne diyeyim, yeminli mi diyeyim ikilemlerini yaﬂ›yor. Geçti¤imiz günlerde ‹zmir’de bir odan›n baﬂkan›yla tart›ﬂmak zorunda kald›m. O tart›ﬂma bana de¤il ama o oda baﬂkan›na bir gerçe¤i, bir sanayi odas› baﬂkan›na bir gerçe¤i anlama f›rsat›, ﬂans› verdi. Ben sizi ayn› san›yordum dedi,
odalar›ndaki serbest muhasebeci, malî müﬂavir, yeminli malî müﬂavir, çok önemli
de¤il dedi. Türkiye’de bir birlikte ortak bir çat› alt›nda bulunuyor. Hâlâ anlayamam›ﬂ. Unvan›m›z›n, odalar›m›z›n fark›n› bilmiyor. Gerçekten tek tek yurttaﬂlar bunu
ifade etmekte zorlan›yorlar. Art›k bunun zaman› gelmiﬂtir, 10 y›ll›k bir yasal çal›ﬂma, 10 y›ll›k bir dinamik çal›ﬂman›n sonucunda unvan, serbest muhasebeci, malî
müﬂavir unvan› teke indirilmelidir. Bu bir ihtiyaç olarak ç›kmaktad›r, bu camia yeni
mesafeler kazanmak istiyorsa demin söyledi¤im gibi, hani k›l›k k›yafetiyle karﬂ›lanma düﬂünceleriyle u¤urlanma hadisesinde oldu¤u gibi, unvan›yla, ama kolay telaffuz edilebilir, çabuk telaffuz edilebilir unvan›yla karﬂ›lanmal›d›r. Biz art›k malî müﬂavir unvan›m›zla ifade edilmeliyiz bütün çevrelerde, tek tek yurttaﬂlar›m›z›n dilinde.
Bunu baﬂarabilirsek, hiç kuﬂkumuz yok ki, tabiî bununla birlikte di¤er yasan›n ayr›nt›lar›nda yer alan ihtiyac›m›z› ifade eden gerçekleri de ç›karabilirsek çok daha ileri
mesafeleri elde edece¤iz.
Ekonomi de¤iﬂtikçe, geliﬂtikçe Türkiye o Avrupa Birli¤i sürecine baz›lar›n›n ifade etti¤i gibi Avrupa Birleﬂik Devletleri sürecine do¤ru giden, önce ekonomi gibi
baﬂlayan, daha sonra siyasal birlikteli¤e dönüﬂmekte olan Avrupa Birli¤i süreci
umuyoruz ve diliyoruz Türkiye’de o kap›y› aralar ve oradan içeri girebilir. Biz bugünden yar›na o sürece iyi haz›rlanmal›y›z. ﬁunu sevinçle, birçok kiﬂi de bunu ifade ediyor zaten: Avrupa Birli¤i'ne en yatk›n, en uyumlu, entegrasyonu en kolay sa¤layabilecek camia bizim camiam›z de¤erli arkadaﬂlar.
‹ﬂte 15’incisini, bildi¤im kadar›yla muhasebe standartlar›nda 15’incisini ç›kard›¤›m›z bir ortamda ‹zmir’de dördüncüsünü yapt›¤›m›z Muhasebe Standartlar›
Sempozyumu'nda muhasebe mesle¤inin vizyonu ad›na Avrupa Birli¤ine giriﬂ sözü
daha belli olmad›¤› bir ortamda bile bu sempozyumlar› ‹zmir’de, Ankara’da ve ‹stanbul’da yaparak iﬂte o geliﬂmiﬂ ülkeler standard›na, Avrupa Birli¤i standard›na
biz de o süreci yakalayabilme baﬂar›s›n› göstermiﬂ, o yolu bir hayli kat etmiﬂ ülkelerden biriyiz. Bulundu¤umuz co¤rafyada da geziyor ve görüyoruz ki, gerçekten Tür-
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kiye’de muhasebe mesle¤i, örgütlülü¤ü nitelik ve nicelik olarak çok daha iyi bir noktada. Yani, zorluk çekmeyece¤iz. Yani, bu entegrasyona, Avrupa Birli¤i'ne, dünyan›n
geliﬂmiﬂ ülkeleri sürecine, s›n›f›na bizler de yar›n Avrupa Birli¤ine girelim ya da girmeyelim, ama o süreci yak›ndan Türkiye takip ederek o sürece bugünlerden dahil olmal›y›z.
Umuyoruz diliyoruz, Türkiye’de enflâsyon da öngörüldü¤ü gibi fiyatlarda istikrar devam eder, enflâsyon da öngörüldü¤ü gibi düﬂer. Türkiye kiﬂi baﬂ›na 3 bin dolarlardan Avrupa’daki gibi 10 bin, 20 bin dolarlara ç›kar ve kuﬂkusuz bundan tek
tek muhasebeci, malî müﬂavir yararlanacakt›r.
Ekonomi de¤iﬂtikçe, geliﬂtikçe bu mesle¤e olan ilgi artar. Bütün illerimizde,
neredeyse odam›z›n üyesi kadar görüyoruz ki yaklaﬂ›k ya da fazla oranda stajyerler, bir k›sm›, küçümsenmeyecek, önemli bir bölümü bayan stajyerlerimiz bu mesle¤e
do¤ru bir yöneliﬂ içerisindeler. Hiç kuﬂkumuz yok ki, bu geliﬂme seyri, ekonomideki
s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas› ve geliﬂmenin yakalanmas› hâlinde bu mesle¤e yöneliﬂ artacakt›r. Dünya küçülüyor, hepimiz bunu söylüyoruz, ifade ediyoruz. Evlerimizin içine kadar girdi. Art›k çocuklar›m›z evde bilgisayar oynuyorlar, internet kafeleri var. Bu
meslek bilgisayars›z art›k yap›lamaz noktaya geldi. Eskiden elle yazma, mahsuplar›,
tediye fiﬂlerini, defterdeki üç beﬂ liray› ararken saatlerce, geceler boyu bazen çal›ﬂt›¤›m›z günler biliyoruz. O günlerden özellikle 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde Türkiye’de
1990’larla baﬂlayan süreçte hele geçti¤imiz beﬂ y›lda biliﬂim teknolojisinde çok ciddî geliﬂmeler kaydedildi. Küreselleﬂme denilen hâdise de, dünyan›n de¤iﬂik k›talar›n›n, de¤iﬂik yerlerinin kolayca birbirine entegre olabildi¤i, kolayca birbirine ulaﬂabildi¤i bir ortam var. Türkiye ve bizler, mesle¤imiz isteyelim ya da istemeyelim, ama
böyle bir biliﬂim sürecine, biliﬂim teknolojilerinin böylesine baﬂ döndürücü bir h›zla
geliﬂti¤i ortamda bu geliﬂmenin d›ﬂ›nda kalmam›z mümkün de¤il. Dolay›s›yla, buna
entegre olmak. Yaz›l›m programlar› olabilir, geliﬂiyor olabilir, çeﬂitleniyor olabilir,
ama yaz›l›m programlar› neticede muhasebenin kayd›n› ifade eden basit bir çal›ﬂmad›r, ama esas olan mesle¤in e¤itimini sürekli k›lmakt›r. Bu yaz›l›m programlar›ndaki sonuçlar›, malî tablolar›, ifade edilen sonuçlar›, raporlar› yorumlayabilmektir.
Art›k önümüzdeki dönemde y›llar içerisinde sadece belgelerin kayda geçirildi¤i
de¤il, sonuçlar›n›n yorumlanabildi¤i, muhasebesine, malî müﬂavirli¤ine bakt›¤›n›z iﬂletmelerin ya da kuruluﬂlar›n geliﬂim seyrini, bizim ekonomik bilgi ve birikimimizle biliﬂim teknolojilerinin yak›ndan takip etmemizle ve sürekli kendimizi e¤itimlerle geliﬂ-
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tirmek yoluyla, evet bu bir bireysel çaba olabilir, ama örgütlülük çabas›nda da odalar›m›z›n ve TÜRMOB’umuzun bu yönde Türkiye sath›ndaki mesleki kararlar›m›zla
birlikte de sürekli bildi¤i de¤iﬂen yasalar› tek tek üyelerimize vermek yoluyla, zaman›nda vermek yoluyla, zaman›nda bilgilendirmek yoluyla biz bu süreci yakalayabiliriz,
daha ileriye taﬂ›yabiliriz. Yar›n Avrupa Birli¤i'ne girdi¤imizde hiç kuﬂku yok ki, serbest dolaﬂ›m, serbest iﬂ yapma olanaklar› do¤acakt›r. Bu bizim mesle¤imizi icra
ederken rekabet ortam›n›n daha bir artaca¤›n›n ifadesi olarak ortaya ç›k›yor. Dolay›s›yla, Türkiye’nin bir eksikli¤i olarak birçok geçmiﬂ kuﬂaklar›m›z itibar›yla bugün 40
yaﬂlar›ndaki birçok insan›n yabanc› dil konusunda hangimiz olursa olsun eksikli¤imizin oldu¤unu biliyoruz. ‹ﬂte yar›nlara bu konuda da haz›rlanmak gere¤i var. O rekabet bizi oralara kadar taﬂ›yacakt›r. Gerek e¤itimimizle, gerek biliﬂim teknolojilerinin
geliﬂmesi sonucunda o süreci yakalayarak yabanc› dilimizi de bugünden yar›na o
rekabete haz›r olma zorunlulu¤umuz var diye düﬂünüyorum ben. Rekabet her alanda artacakt›r, ama uluslar aras› boyutta olacakt›r, görünen budur.
Elektronik ticaret, hepimizin bildi¤i, daha çok karﬂ›laﬂaca¤›m›z, ulusal anlamda, uluslararas› anlamda trilyonlarca dolar›n 24 saat el de¤iﬂtirdi¤i bir dünyada
iﬂte küreselleﬂme diye ifade etti¤imiz bu dünyada banka finans sektöründeki geliﬂmeler, bilgisayar a¤›ndaki bu geliﬂmelere bizler ayak uydurmak zorunday›z. Umuyorum, bugüne kadar yaﬂanan süreç de onu gösteriyor; biz kendi e¤itimimizi sürekli
k›larak, örgütlülü¤ümüz sonucundaki e¤itimimizi sürekli k›larak, mevcut teknolojik
geliﬂmeyi önceden anlay›p görüp o Frans›z atasözünde ifade edildi¤i gibi, “Gelece¤i
göremeyenler gelece¤i yönlendiremezler.” Kiﬂiler için de geçerlidir, kurumlar için de
geçerlidir, sosyal camialar, yöneticiler için de geçerlidir, bu kavramlar› unutmadan,
yar›nlara, daha iyi y›llara haz›rlanabiliriz diye düﬂünüyorum.
Muhasebe mesle¤inin 21. yüzy›lda Türkiye’de de vizyonu, hiç kuﬂku yok ki ça¤daﬂ, modern yaﬂam›n gerektirdi¤i, dünyadaki modern yaﬂam›n gerektirdi¤i bu sistemi yakalama konusunda, onu foto¤raf etme konusunda gere¤ini yapmakt›r diye
düﬂünüyorum. Hepinize teﬂekkür ediyorum.

Sabri Tümer
Say›n ‹zmir Oda Baﬂkan›m›z Ayhan Baltac› Bey'e çok teﬂekkür ediyorum. Yine
büyük odalar›m›zdan Bursa Oda Baﬂkan›m›z Say›n Bülent Çetin’e söz veriyorum.
Buyurun Say›n Baﬂkan.
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Bülent Çetin
Say›n Baﬂkan, Sayg›n Genel Baﬂkan›m, Say›n Milletvekilim ve çok de¤erli ‹stanbullu meslektaﬂlar›m; Bursal› meslektaﬂlar›m ad›na hepinizi sevgi ve sayg›yla
selaml›yorum. Öncelikle gerçekten ‹stanbul Odas› Baﬂkan ve yöneticilerine teﬂekkür
etmek istiyorum. ‹darecilerin görevi sadece meslek mensuplar›na hizmet de¤il,
meslek mensuplar›n›n ufuklar›n› da açmak, geliﬂen teknolojiler karﬂ›s›nda meslek
mensuplar›n›n durumunu, mesle¤imizin durumunu tespit yapmak ve onlar›n da önünü açmak anlam›nda bu paneli düzenledikleri için kendilerine teﬂekkür ediyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, çok de¤il 10 y›l öncesi mesle¤imizin konumuna bir bakal›m. Ba¤›ﬂlas›nlar mesle¤in emektarlar›, burada emektarlar var, görüyorum ben,
bir masa, bir kasa, bir defter, bir kalem dünyas›ndan bugünün bilgi teknolojilerine
dayal› bir muhasebe dünyas›na ad›m att›k. Kim hayal edebilirdi ki? Geride b›rakt›¤›m›z yüz y›l endüstri devriminin yaﬂand›¤›, makineler, mekanik teknolojisinin ön plana
ç›kt›¤› bir dönemde. Yeni yüzy›l ise bilgi teknolojisinin ön plana ç›kt›¤›, mükemmellik
derecesinde geliﬂmenin h›zlanaca¤›n› ve bundan güç alacak olan insan bireyinin, yani meslektaﬂlar›m›z›n yüzy›l› olacakt›r. ‹nternet ile dünyam›z›n s›n›rlar› kalkt›. H›zl›
bir ﬂekilde kendimizi elektronik iﬂ dünyas› içerisinde bulduk. S›n›rlar›n ve zaman
kavram›n›n ortadan kalkt›¤›n› ve küresel kimli¤in önem kazanmaya baﬂlad›¤›n› görmeye baﬂlad›k. Tüm bu de¤iﬂiklikler, muhasebe ve denetim dünyas›nda köklü de¤iﬂimlere yol açacak niteliktedir.
Bu öngörülerimiz çerçevesinde nas›l bir muhasebeci ve nas›l bir malî müﬂavir
olmal› sorusunun cevab›n› ise bilgi teknolojilerini kullana bilen, küresel iletiﬂime aç›k,
sürekli kendini geliﬂtiren, bireysel yarat›c›l›¤›n ön plana ç›kt›¤›, kolektif çal›ﬂmay›
becerebilen, risk ve f›rsatlar› ayn› anda görebilen, zaman›n gerisinde de¤il önünde
çal›ﬂan, mesle¤ine katk› veren, bilgisini ve görüﬂünü aktarabilen, olaylar› do¤ru yorumlayan meslek mensubu olarak ifade edebiliriz. Bu tan›mdan uzak kalma ise, bu
yüzy›lda özellikle çok de¤il birkaç sene içerisinde meslekte uygulama yapabilme ve
yer alma olas›l›¤› görülmemektedir. Yeni meslektaﬂlar›m›z›n baz›lar› bu profilin d›ﬂ›nda kalacaklar› muhakkakt›r. Birlikte yaﬂad›¤›m›z bu süreçte de¤iﬂimin getirdi¤i
f›rsatlar› risk olarak de¤il, risklerin getirece¤i f›rsatlar› meslek örgütlerimizin bizlere sa¤layaca¤› imkanlar ile yönlendirici ve bilgilendirici çal›ﬂmalardan yararlanarak
yakalayaca¤›z. Bu imkanlar› kullanabilen meslek mensuplar› kendilerine ve kurumla-
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r›na, meslek örgütlerine de¤er katabileceklerdir. De¤erli meslektaﬂlar›m, yak›n gelecekte mesle¤imizi etkileyecek unsurlara ﬂöyle bir bakmak istiyorum.
H›zl› de¤iﬂen dünyada ve de¤iﬂimden herkes ve her meslek grubu etkilenmektedir. Bu de¤iﬂimlerin önüne geçmek mümkün olmad›¤›na göre ayak uydurmak en
ç›kar yol olacakt›r. Bu sürecin ciddî anlaﬂ›lmas› ve gere¤inin yerine getirilmesi hâlinde mesle¤imiz gerçek fonksiyonuna kavuﬂacakt›r. Geliﬂmelere karﬂ› kay›ts›z kald›¤›m›z veya gere¤ini yerine getirmedi¤imiz takdirde iﬂletmeler ihtiyaçlar›n› yabanc›
meslek mensuplar› ikame ederek karﬂ›layacaklard›r.
Aﬂa¤›da olas› geliﬂmeler ve mesle¤imizin üzerinde yapaca¤› etkiler aras›nda
düﬂüncelerimize yer vermiﬂtik. Ask›ya al›nan 4369 say›l› yasan›n baz› hükümleri
2002 y›l›nda yürürlü¤e girecektir. 4369 say›l› yasan›n baz› hükümleri yürürlü¤e
girdikten sonra, birkaç y›l sonra kay›t d›ﬂ› ekonomi önemli ölçüde azalacakt›r. Kay›t
d›ﬂ› ekonominin azalmas› sonucunda muhasebe kay›tlar› art›k iﬂletmenin gerçek
ekonomik hareketlerini yans›tmaya baﬂlayacaklar. Bu da bu iﬂletmelerin gerek belge ve gerekse kay›t hacimleri büyüyecek ve muhasebe kay›tlar›n›n muhasebe bürolar›nda tutulmas› güçleﬂecektir. ‹ﬂletmeler kay›tlar›n› kendi bünyelerinde tutulmas›
için meslek mensuplar›ndan muhasebe ve bilgisayar sistem organizasyonu konusunda talepte bulunacaklard›r. Ayr›ca, gerçek kay›tlar üzerinde al›nacak raporlar›n
analizi ve yorumunun anlam kazanmaya baﬂlayaca¤›na meslek mensubundan bu
yönde talepler baﬂlayacakt›r. Önümüzdeki 10 y›l içerisinde Türkiye Avrupa Birli¤i'ne
girmesiyle Avrupa Birli¤i normlar›n›n pek ço¤u Türkiye’de uygulanmaya baﬂlayacakt›r. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i'ne girmesi ve uyum süreci içerisine girmesi sonucu rekabet iﬂletmeleri daha ciddî muhasebe sistemi kurmaya itecektir. Pazar ekonomisinin gittikçe hâkim olmas›yla iﬂletmeler diledikleri kâr marj›yla sat›ﬂ yapma imkanlar› ortadan kalkacakt›r. Kâr marjlar›n›n azalmas›, maliyetlerin hesaplanmas›n›
zorunlu hâle getirecektir. Bunu da ancak sa¤l›kl› bir maliyet muhasebe sistemi kurmakla mümkün olabilecektir.
KOB‹’ler, evet ülkemizin gerçe¤i bu, KOB‹’ler dünyada ve Avrupa’da KOB‹’ler
ekonomideki en önemli lokomotif, güç haline geleceklerdir. KOB‹’lerin tüm dünyada
önemi artmaktad›r. H›zl› de¤iﬂen dünyada büyük sanayi iﬂletmeleri de¤iﬂime ayak
uydurmakta zorlanmaktad›r büyük sanayi iﬂletmeleri, oysaki KOB‹’lerin esnek yap›lar›, de¤iﬂen koﬂullara göre üretim sistemini ve pazarlama stratejisini daha kolay
de¤iﬂtirebilmektedir. Tabiî ki bu iﬂletmelerde gerekli lojistik deste¤i sa¤layacak bi-
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rim de muhasebe olacakt›r. Yak›n gelecekte iﬂletme sahip ve yöneticileri daha e¤itimli ve bilgili kiﬂiler olacakt›r. Bu kiﬂilere ﬂu anki sadece vergi mevzuat›yla, bilgimizle yön vermemiz mümkün olmayacakt›r. Çünkü vergi mevzuat›m›zdan yeterince
bilgisi olmayan kiﬂilerin biliﬂim dünyas›nda yönetici olmalar› mümkün olmayacakt›r.
Bu durumda giriﬂimci ve yöneticilerin kendinden daha fazla bilgiyi sunabilecek ve
yön gösterecek kiﬂilerden yararlanmaya yönlendirecektir.
K›saca önümüzdeki dönem k›yas›ya bir rekabet dönemi olacakt›r. Bu rekabet
dönemi ücrette de¤il hizmet kalitesinde olacakt›r. Bu geliﬂmelerin tüm meslektaﬂlar›m›z›n ve odalar›n, TÜRMOB’un haz›rl›kl› olmas› gerekmektedir.
De¤erli meslektaﬂlar›m, özellikle önümüzdeki dönemde e¤itim ve teknoloji yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmelidir diye baﬂl›k att›k. Seminer, konferans, panel, atölye
çal›ﬂmalar› vesaire yollar›yla meslek mensuplar›n›n geliﬂmelerine katk›da bulunmal›d›r. Her bir SM veya SMM veya YMM birbirine ve meslek örgütlerine ba¤layacak
teknolojik yat›r›mlar yap›lmal›d›r. TÜRMOB, Ekonomik ve Sosyal Konseyine mutlaka
üye olmal›d›r, bu giriﬂimde de bulunmal›d›r diye düﬂünüyoruz. Pazarlamac›lar diyor
ki, küresel düﬂün yerel hareket et. Muhasebe mesle¤ini geliﬂtirmek için diyoruz ki,
meslek odalar› ve TÜRMOB olarak lokal düﬂünün, küresel hareket etmelidir.
Bu bak›mdan de¤iﬂen dünya koﬂullar›nda muhasebe ve muhasebe mesle¤inin
geliﬂmesi bir sivil toplum kuruluﬂu ve meslek örgütü olarak faaliyet gösteren odalar›n ve TÜRMOB’umuzun çal›ﬂmalar›na bakt›k. Bu ba¤lamda önerilerimiz, TÜRMOB
muhasebe e¤itiminde ve mesle¤in geliﬂiminde de¤iﬂin liderli¤ini üstlenmelidir. Vizyon
çal›ﬂmalar› ve arama konferanslar› yaparak öncelikli hedef ve stratejiler saptanmal›d›r. Proje yönetimine a¤›rl›k verilmeli ve projelerin finansman›na ciddî boyutlarda kaynak ayr›lmal›d›r. Yine masadaki meslek örgütleri bu çal›ﬂmalardan yararlanmal› ve dersler ç›karmal›y›z diye düﬂünüyoruz.
Küreselleﬂmeye ba¤l› olarak ortaya ç›kan de¤iﬂimlere karﬂ› baﬂar›l› olman›n
yolu, de¤iﬂime haz›rl›kl› olmak ve de¤iﬂimin liderli¤ini yapmakt›r. De¤iﬂimi bir tehdit
olarak de¤il bir f›rsat olarak görürler ve f›rsatlardan faydalanman›n yollar›n› ararlar. De¤iﬂim, gelecek için vizyon, misyon, hedefler, stratejiler ve taktikler üretmeyi
ve geliﬂtirmeyi, de¤iﬂimi arayan ve sezen de¤iﬂimin do¤ru olarak tan›nmas› gereklidir. Bu anlamda teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan.
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Sabri Tümer
Çok teﬂekkür ediyorum, sa¤olun Say›n Baﬂkan. Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m,
ﬂimdi sözü Say›n ‹stanbul Oda Baﬂkan› Yahya Ar›kan’a vermeden önce ﬂöyle bir
ﬂey hat›ramdan geçti. Sene 1989, 13 Haziran’da yasa yürürlü¤e girmiﬂ, geçici kurul kurulmuﬂ, geçici kurul bu yönetmelikleri haz›rl›yor, haz›rlamak istiyor ve bu arada da Malî Müﬂavir Muhasebeciler Birli¤i'ne Say›n Milletvekilimin dedi¤i gibi, Muhasebe Uzmanlar Derne¤i geçici kurula bir kiﬂi sokmuﬂlar. Malî Müﬂavir Muhasebeciler Birli¤i'nden maalesef geçici kurulda kimse yok ve bize de sürekli diyorlar ki, sizler
görüﬂlerinizi bize rapor hâlinde verin. O zamanlar Beyo¤lu ﬁubemiz var, Beyo¤lu
ﬁubemizin Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan. Gece sabahlara kadar çal›ﬂ›yoruz ve ac›k›yoruz. Yahya Ar›kan diyor ki bize, siz devam edin, ben size hemen ﬂimdi yemek getiririm. Gidiyor o 3’te, 4’te nereden bulduysa kokoreci falan, ekmek içerisinde bu kokoreç yiyerek geçici kurula isteklerimizi, önerilerimizi Malî Müﬂavir Muhasebeciler
Birli¤i olarak ulaﬂt›rmaya gayret ediyor idik. Say›n Baﬂkan geçmiﬂi çok iyi biliyorsunuz, onun için bir geçmiﬂ, bir de mesle¤in vizyonunu ﬂimdi nas›l buluyorsunuz, sözü size veriyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. De¤erli Genel Baﬂkan›m, de¤erli milletvekili
dostumuz, sevgili Masum a¤abeyimiz, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂ geldiniz
diyorum. Öncelikle de meslek yasam›z›n 11. y›ldönümünü tüm camiam›z›n kutluyorum. Bu süreci hep birlikte yaﬂad›k. Bu saate kadar kalan arkadaﬂlar›m›z›n büyük
bir bölümü asl›nda meslek mücadelesinin içerisinde olan arkadaﬂlar›m›z. Ben konuﬂmam› spot olarak geçece¤im. Özellikle son kokoreç aç›klamas›ndan sonra yemek vakti de geliyor, uzun uzad›ya da anlatmak istemiyorum.
10 y›ll›k geliﬂim sürecini buradaki önder kadrolar yak›ndan biliyorlar, izliyorlar,
izliyoruz, içerisindeyiz. Her yerde ifade etti¤imiz, geldi¤imiz konumun küçümsenmemesi gerekli oldu¤unun alt›n› çizdik. Özellikle mesle¤in gelece¤ine ﬂekil vermesiyle ilgili y›llard›r tart›ﬂ›yoruz. Buradaki arkadaﬂlar›m hat›rlarlar, meslek yasalar› haz›rlad›k, oralarda tart›ﬂt›k. Özellikle ‹stanbul SMMM Odas› olarak mesle¤in gelece¤iyle ilgili sempozyumunda ad›ndan herkese nereye koﬂtu¤umuzu, nereye getirdi¤imizin belirttik. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nun dördüncüsü yapt›k.
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Tabiî bu tür sempozyumlara birçok arkadaﬂ›m›z kat›lam›yor, ama özellikle son
Genel Kurul'a giden arkadaﬂlar›m›za bu kitapç›ktan da¤›tmaya çal›ﬂt›k. Ama bir
eksikli¤i gördüm, sevgili Hüseyin F›rat Malî Çözüm dergimizin yay›nlanmas›nda sorumlu Yönetim Kurulu üyesi arkadaﬂ›m›z. Bu sempozyumdaki birkaç bölümün özellikle konmas›nda büyük yarar var. Çünkü biz dördüncü sempozyumda 21. yüzy›la girerken muhasebe denetimi mesle¤i ve geliﬂmeler konulu bir sempozyum düzenledik.
Gerçekten o sempozyumda uluslararas› konuﬂmac›lar vard›, burada kat›lan arkadaﬂlar›m›z var, biliyorlar, çok önemli sonuçlar elde ettik bu sempozyumdan. Ama,
camian›n büyük bir bölümünün haberleri olmad›¤›n› gözlemliyoruz. O yüzden ben ilerleyen saatlerde enine boyuna nereye geldi¤imizi anlatacakt›m ama, ortak düﬂünce
ﬂu: 90’l› y›llarda bu ülkenin kay›tlar›na talep duyan bu meslek grubu art›k bu kay›tlar› biz tutal›m demiyoruz, bu bir gerçe¤imiz ve her geçen gün yapt›¤›m›z iﬂin de bir
denetim oldu¤unu herkes kabul ediyor.
ﬁimdi vizyonu gerçe¤e çevirdi Say›n Türker. Nas›l bunu gerçe¤e çevirece¤iz?
Bununla ilgili ad›mlar›n at›lmas› gerekiyor. ‹ﬂte y›llard›r tart›ﬂt›¤›m›z konulardan bir
tanesi, serbest muhasebecinin kalkmas›yla ilgili bir yasa de¤iﬂikli¤i parlamentoya
sevk edildi, k›yamet koptu. Biraz bunu açmak lâz›m, bunu tart›ﬂmak lâz›m. Çok
aç›kças›, Genel Kurul'da seçim telaﬂ› olmas› nedeniyle oturup enine boyuna bu konuyu tart›ﬂamad›k. ﬁunu çok iyi biliyorum, üzüntümü de ifade etmek istiyorum;
çünkü birçok arkadaﬂ›m›z ilkokul mezunlar› malî müﬂavir olacak diye, “cinayet îﬂleniyor” deyimleriyle konuyu çarp›tmalar›ndan dolay› birçok arkadaﬂ›m da farkl› davrand›, buna da sayg› duyuyoruz. Ama bir gerçek, burada biraz çizgileri tart›ﬂmakta
büyük bir yarar görüyoruz. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki özellikle ‹stanbul SMM
Odas› ve TÜRMOB, bu odalar›m›z bir ﬂeyin kavgas›yla 10 y›l, 11 y›l boyunca meslekte kaliteyi yakalamakla ilgili büyük u¤raﬂlar›m›z var. Ve yine hepimizin kabul edece¤i
bir konu, meslekte kaliteyi oluﬂturman›n bir tek yolu var, o da e¤itimden geçiyor.
Hiçbiriniz diyemezsiniz ki ‹stanbul SMMM Odas› e¤itim konusunda duyars›z ve hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r diyemez. Ve 10 y›ld›r deyim yerindeyse sabaha kadar e¤itim
çal›ﬂmas› yapan bir meslek odas›y›z ve aç›kça söylüyorum bu dönem daha çok e¤itimle karﬂ›n›za gelece¤iz. Özellikle muhasebe denetimi nas›l yap›l›r, teknoloji nas›l
kullan›l›r, bilir kiﬂilik nas›l yap›l›r gibi birçok konuyla önünüze gelece¤iz.
ﬁimdi bir meslek camias› düﬂünün, yar›s› serbest muhasebeci, yar›s› serbest
muhasebeci malî müﬂavir. Özellikle çok detayl› girmek istemiyorum, de¤erli konuﬂ-
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mac›lar da ifade etti, sizler de kabul ediyorsunuz, dünyadaki teknolojik geliﬂmelerin
ve mesle¤in yap›lanmas›n› bir denetim mesle¤i olmas› gerekti¤i konusunda hemfikiriz. Farkl› düﬂünülece¤ini de zannetmiyorum. Ha bu ﬂu anlama da gelmemesi gerekiyor: Muhasebe mesle¤i ortadan kalkacak diye bir yaklaﬂ›m da söz konusu de¤il.
Muhasebe bir iﬂin temeli, bunun ortadan kalkmas› asla söz konusu de¤il. Yasaya
bak›yorsunuz, Say›n Türker de ifade etti, denetim olgusu sadece ve sadece malî
müﬂavirlere ve yeminli malî müﬂavirlere verilmiﬂ. Bu anlamda hep ifade ettiniz ve bu
iﬂi biz dört y›ld›r tart›ﬂ›yoruz, beﬂ y›ld›r tart›ﬂ›yoruz, serbest muhasebecili¤in kalkmas› konusunda. Öyle bir noktaya geldik ki arkadaﬂlar, yani ben üzülüyorum, ya bu
serbest muhasebeciler uzaydan m› geldi? Yani, serbest muhasebecilerin malî müﬂavir oldu¤u zaman bu meslek bitiyor mu? Neden korkuyoruz, neden anlamak mümkün de¤il. Ha ﬂu hakk› vermem gerekiyor: Meslek dersinde hocal›k yap›yoruz, orada,
burada da ﬂu anda s›navla giren arkadaﬂlar›m›z var, onlar›n al›n terlerini göz nurunu çok iyi yak›ndan biliyoruz. Gerçekten iki üç y›l boyunca çal›ﬂ›yorlar, al›nteri döküyorlar ve bu SMMM ruhsat›n› büyük zorluklarla ald›¤›n› biliyoruz. Ama iyi okudu¤unuz zaman, iyi inceledi¤iniz zaman bizim amac›m›z; hak etmeyen hiçbir kimsenin
malî müﬂavir olmas› gibi bir derdimiz yok de¤erli arkadaﬂlar. Bir kere bunun alt›n›
çok iyi çizip hep birlikte koymam›z gerekiyor ve inceledi¤iniz zaman, Say›n Türker yine bir tüyo verdi, gerçekten de bu Meclis'in yap›s›n› irdeledi¤imiz zaman görebiliyoruz baz› yasa de¤iﬂiklikleri gece yar›s› sabaha yak›n milletvekillerinin uykusu geldi
art›k, bir sabah vakti geçiyor ve ilgili yasa da yürürlü¤e giriyor biliyorsunuz.
Bir ipucu da verdi, buradaki alt› y›llar, sekiz y›llar, 1520 y›l da olabilir diyor.
ﬁimdi iyi inceledi¤iniz zaman, yine Say›n Türker ifade etti, yola ç›karken Say›n Genel Baﬂkan›m›z da alt›n› çizdi ve hepimizin ifade etti¤i konu ﬂu: Bu mesle¤e kimsenin s›navs›z girmemesidir. Hesap uzman› da, profesörü de, herkes bu mesle¤e s›navla girme olay›nda hemfikir oldu¤umuzu yine biliyorsunuz. Parlâmento yap›s›ndan
dolay› bir geçiﬂ dönemi nedeniyle serbest muhasebeciyi cayd›rmak ad›na sürenin
uzat›ld›¤›n› görüyoruz. Yani düﬂünün arkadaﬂlar, bir ticaret lisesi mezunu alt› y›l
boyunca haftada 8 saat TESMER’in düzenledi¤i e¤itimlere kat›lacak ve toplam 8
y›l staj yapacak, s›nav› kazanacak, bu mesle¤e girmeyecek. Gerçekten bunu isteyen
varsa, hep birlikte ben bunlar› merak ediyorum. Yine bir arkadaﬂ›m›z 4 y›l haftada
8 saat TESMER kursuna kat›lacak, 6 y›l staj yapacak ve mesle¤e girecek. Bu, sadece ve sadece gerçekten bundan sonra bu mesle¤e giriﬂlerde lisans ve lisan› teﬂ-
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vik etmek anlam›nda getirilen bir yasal düzenlemedir.
ﬁimdi seçime giren gruplar, bu meslek mücadelesinde mücadele eden gruplar,
grup ç›karlar›yla meslek ç›karlar›n› arkadaﬂlar birbirine kar›ﬂt›rmamam›z gerekiyor.
Bu meslek sayg›n olacak, biz de pay›m›z› alaca¤›z; bu anlamda bir ﬂeyleri kaﬂ›yarak
bir yere gelmenin pratik olarak bir yarar› olmad›¤›na inan›yoruz. Özetle, bu tasar›y›
da¤›tt›k, tüm arkadaﬂlar›m›z›n elinde var, Genel Kurul'da da¤›t›ld›, çok iyi irdelenmesi gerekiyor. ﬁuna içten herkesin inanmas› gerekiyor ki, en önemli sorunlardan
bir tanesi, s›nav konusudur. Yani, düﬂünün, ki yine arkadaﬂlar›m anlatt›lar, gerçekten ﬂuna ben de yürekten inan›yorum: Birbirimizi karalaman›n do¤ru olmad›¤›na
inan›yorum. Çok iddial› bir ﬂey söyleyece¤im size; geçici maddelerden belge alan
malî müﬂavirleri s›nava sokun, ben dahil, yüzde 90’› dökülür arkadaﬂlar, çok içten
söylüyorum bunu. Zannediyorum TÜRMOB’un çal›ﬂmalar› önemli bir noktaya getirdi¤ini inan›yorum, sürekli meslek içi e¤itim projesiyle de içimizdeki bu yeterli durumda olmayan insanlar› sürekli ay›klayarak bir yere gelmemiz söz konusu olacak.
Özetle bu panelin asl›nda can al›c› noktas› ve birçok arkadaﬂlar›m›z› yak›ndan
ilgilendiren konu, hakikaten ilkokul mezunlar› malî müﬂavir yap›lmak isteniyor mu,
istenmiyor mu konusuna yan›t aranmas› olarak alg›l›yoruz. Yoksa, dünyadaki teknolojik geliﬂmenin hangi boyutta oldu¤unu, mesleki denetime do¤ru gitti¤ini, bunlar›
saatlerce konuﬂuruz, buralarda çok farkl› yaklaﬂ›mlar›m›z oldu¤unu zannetmi yorum.
Özellikle de¤erli arkadaﬂlar›m, ben biraz da sizlerin bu konudaki katk›lar›n›n,
yorumlar›n›n son derece önemli oldu¤una inan›yorum. Ama buradaki amac›n, hak
etmeyen insanlar›n malî müﬂavirlik yapmas› gibi bir sevdam›z olmad›¤›n› tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesi gerekiyor. Bizim sevdam›z, gerçekten bu meslekte yar›s› serbest muhasebeci, yar›s› malî müﬂavir olmas› yerine, tüm bu camian›n bu unvan olay›n›n teke indirilerek mesle¤inin muhasebe denetime do¤ru alt yap›s›n›n haz›rlanarak belki ﬂu andaki ülke koﬂullar›, ﬂu andaki kay›t d›ﬂ› ekonomi çoklu¤u bunlar› biraz
uzaklaﬂt›r›yor ama, süreç içerisinde Türkiye’nin ayd›nl›¤a ç›kabilmesinin bir tek yolu
var, bu meslek grubuna yetki ve sorumluluk verilmesinden geçmektedir. Bu nedenle
bu sorunu bizlerin çözmesi gerekiyor. O nedenle zannediyorum hepimiz hemfikiriz,
bugün aç›kça söyleyeyim; SM ve SMMM aras›ndaki uygulaman›n hiçbir fark› yoktur
de¤erli arkadaﬂlar. Bugün piyasada yapt›¤›m›z iﬂ ve konum itibar›yla ayn› durumday›z. Ama bu anlamda SM ordusu, bu yasa de¤iﬂikli¤i geçti¤i zaman insanlar bir
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tercihte bulunacakt›r lisans üstü e¤itim yoluyla mesle¤e girmeyi tercih edeceklerine inan›yorum. Benim k›saca mesle¤in gelece¤iyle ilgili özellikle yasayla ilgili de¤erlendirmem bu konuda. Vaktimiz zannediyorum var Say›n Baﬂkan, süreyi biraz uzatt›k bildi¤im kadar›yla; çok teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

Sabri Tümer
Say›n Baﬂkan›m, çok teﬂekkür ederiz. Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, ﬂimdi tart›ﬂma ve katk› bölümüne geçiyoruz. Söz almak isteyen arkadaﬂlar›m›z? Buyurun Say›n
Cahit Bey.

Cahit Kesemen
Say›n Baﬂkan›m, 9. sayfaya bakt›¤›m›zda son k›sm›nda diyor ki, 10 y›ll›k bir
malî müﬂavirlik deneyiminden sonra belirlenmiﬂ konulardaki s›navlar baﬂar›larak elde edilen yeminli malî müﬂavirlik, devletin olanak tan›d›¤› baz› denetim iﬂlemleri yapanlar›n da uygulamada önemli sorunlar ortaya ç›kmaktad›r diyor. Sonra bu gerekçeye ba¤l› olarak geliyor, ilerideki bir sayfada diyor ki, 16. sayfada yeminli olman›n
ﬂartlar›ndan bir tanesi de, yeminli malî müﬂavir çal›ﬂanlar listesine kaydolabilmek
için yeminli malî müﬂavir ruhsat› ald›ktan ve bu kanunun 11. maddedeki yeminini ettikten sonra çal›ﬂanlar listesinde kay›tl› bir yeminli malî müﬂavirin mahiyetinde bir
y›l çal›ﬂm›ﬂ olmak.
ﬁimdi bir süreç gözünüzden geçirin, Say›n Baﬂkan›m demin anlatt›lar, iﬂte
yeni üye olacak bir ﬂahs›n 8 y›l staj›ndan bahsetti, ondan sonra mesle¤e giriﬂ çok
uzun, babayi¤it yok dedi. ﬁimdi bir yeni insan düﬂünün ki, staja baﬂlamas› amac›yla bir iﬂe girecek, iﬂe girip staj yapacak iki, 10 y›l malî müﬂavirlik yapacak üç, sonra
genel yetenek s›navlar›na girecek dört, bunlar yetmiyormuﬂ gibi uygulamada yaﬂa
nan sorunlar› gidermek amac›yla bir y›l yeminli malî müﬂavirinin yan›nda çal›ﬂacak.
Yani, ﬂimdi o zaman ‹stanbul Odas›'n›n bugüne kadar yapm›ﬂ oldu¤u, içinde benim de
oldu¤um dönemde yapm›ﬂ oldu¤umuz e¤itimlerin anlam› nedir?
Sonra staj süresinden say›lan hizmetlerde malî müﬂavirlik staj›n› sadece ba¤›ms›z yapanlar›n yan›nda staj yapmaya zorluyor yasa, yani art›k bundan sonra ba¤›ml› yerlerde çal›ﬂ›lan iﬂletmelerde staj yap›lamayacak demektir, ben buradan bunu
anl›yorum. Tamam, bu do¤rudur, hangi anlamda do¤ru? ‹ﬂte mesle¤e yeni giriﬂin önünü kesmek anlam›nda do¤ru, çok gelmesin istiyoruz, do¤ru. Ama buna giderken staj-
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yer say›lan haller alt›nda bir D maddesi ekliyor, burada diyor ki, Türkiye genelinde
banka denetimi yapan banka müfettiﬂleri, Sermaye Piyasas› Kurulu denetim uzmanlar›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ticaret müfettiﬂleri bu yetkiyi ald›ktan sonra geçen
süreler. Yani, siz bir yerde mesle¤in içerisinde yetiﬂerek gelen, ba¤›ml› da olsa, ba¤›ms›z da olsa yetiﬂerek gelen insanlar›n önünü kesmek anlam›nda, onlara siz diyorsunuz
ki sadece serbestlerin yan›nda bu iﬂi yapabilirsiniz, ama bir taraftan benim okudu¤um kadar›yla muhasebeyle hiçbir ilgisi olmayan, ha muhasebe mesle¤i denetime gidiyor, o arkadaﬂlar›m›z belki deneticidir, o anlamda getiriyorlar, farkl› bir kitleyi bu mesle¤in içerisine sokuyorsunuz.
Bir üçüncüsü de söylemek istiyorum; ﬂimdi elbette ki serbest muhasebeci arkadaﬂlar›m›z›n malî müﬂavir olmas›n› ben en az buradakiler kadar istiyorum. Ama bir
hakk› veriyorsunuz birilerine, diyorsunuz ki sen art›k malî müﬂavirsin ve malî müﬂavirlik hakk› kazanan insan›n art›k yeminli malî müﬂavir olma hakk› da var. Yani, e¤er yeminli malî müﬂavir hakk›n› çünkü sonra yeminli malî müﬂavirlik ﬂartlar›na gelince, geçmiﬂ dönemdeki, yani 3568’de 10 y›l malî müﬂavir olarak görev yapm›ﬂ olmak yaz›l›yordu, ama burada diyor ki, D maddesini ekliyor, kanunun 5A maddesindeki yüksek ö¤retim ﬂart›n› yerine getirmiﬂ olmak. ﬁimdi o zaman yeminli malî müﬂavirler 10 y›l malî
müﬂavirlik hakk› kazanarak bu iﬂi yapan insanlar› kendi içlerine alm›yorlarsa, müsaade
etmesinler. O zaman ben de malî müﬂavir olarak insanlar›n benim haklar›m› kabullenmesini isterim. Ya hak sonuna kadar verilir, ya hiç verilmez. Sayg›lar›m› sunar›m Say›n Baﬂkan.
Teknik olarak bir ﬂey var, bunu da yönetici oldu¤um için konuﬂmak istiyorum.
Oda genel kurul toplant› ça¤r›s›, bu gerçekten di¤er odalarla çok büyük maliyetleri götürüyor, yani her üye takip edebilir, izleyebilir diye, bunu o ilde yay›nlanan en yüksek
tirajl› gazetede ilan›n geçerli olmas›n› ben daha uygun buluyorum, çünkü burada ‹stanbul Odas›'n›n bu dönem biz de öyle biliyorum, ödedi¤imiz taahhütlü mektup paras›
8 milyar 571 milyon lirayd›, bu da yasal zorunluluk, onu getirdik.
Bir ﬂeyi daha söylemek istiyorum ücretle ilgili; yaz›lan ﬂekli yine Birlik al›r Maliye Bakanl›¤›'na götürür. Birlik yönetim kurulu, oda yönetim kurullar›n›n tekliflerini
göz önünde bulundurarak, çeﬂitli odalar› içine alacak gruplar› tespit ve gruplarda
uygulanacak tarifeleri belirler. Tarifeler Resmî Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girer. Yani, Maliye Bakanl›¤›'na göndermedik, bildirmesini talep ediyorum. Teﬂekkür
ederim Say›n Baﬂkan.
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Sabri Tümer
Teﬂekkür ederiz. ﬁimdi Say›n Baﬂkan notlar›n›z› al›n, 10’ar dakika sonra verece¤iz, siz cevap verirsiniz. Say›n Orhan Arabac›o¤lu.

Orhan Arabac›o¤lu
Teﬂekkür ediyorum. Öncelikle bu meslek yasam›z› haz›rlayan Say›n Masum
Türker’e teﬂekkür ediyorum. Burada var m› içinizde bilmiyorum ama, meslek yasam›zdaki en önemli sorunlardan bir tanesi de, kanayan yaralardan bir tanesi de, ba¤›ml› çal›ﬂanlarla ilgili konudur.
Bugün camiam›z›n yaklaﬂ›k yüzde 45, yüzde 46’s›n› teﬂkil eden ba¤›ml› çal›ﬂanlar sorunu yasam›zda asl›nda iki tane sat›r›n iptaliyle bitecek bir olayd›r. Ancak yasa tasar›s›n›, kanun teklifini inceledi¤imde görüyorum ki, böyle bir olaya gidilmemiﬂ.
Biz ba¤›ml› çal›ﬂanlarla ilgili sorunlar›, s›k›nt›lar› görüﬂtü¤ümüz, konuﬂtu¤umuzda, tart›ﬂt›¤›m›z zamanlar içinde ben de vard›m birço¤unuz biliyorsunuz. Ondan önce ﬂu söylemlerde bulunduk. Dedik ki, ne yapal›m, bu yasadan kaynaklan›yor,
elimizden gelen baﬂka bir ﬂey yok. Kanun bu, onun için de biz ba¤›ml› çal›ﬂanlar sorununu kökünden halledemiyoruz. Buyurun iﬂte, önümüze gelmiﬂ, kökünden halletmek için bir ﬂans m› dersiniz, imkân m› dersiniz, ne derseniz deyin elimizde, peki niye halletmiyoruz? Cevab›n› sizden bekliyorum. O zaman bu böyle kanayan yara olmaya devam edecek, kahrolmaya devam edece¤iz, yasada olmayacak, tebli¤de olacak. Mükellef 227’de üstü kapal› geçiﬂtirilecek tebli¤lerde, genelgelerde aç›klanacak, ya gelin bitirelim bu iﬂi. Ha gerçekten bu iﬂi istiyorsak, ba¤›ml› çal›ﬂanlar sorununu çözmek istiyorsak iﬂte f›rsat. Ama, istemiyorsak da o zaman dönüp diyelim
ki, bugün yüzde 45, yüzde 46 oran›na varan, bu camian›n yar›s›n› teﬂkil eden ba¤›ms›z çal›ﬂanlara dönelim diyelim ki, arkadaﬂ siz bizim camiam›zda yer almay›n.
Yani, bunun baﬂka bir çözümü yok ki, niye çifte standart yap›yoruz, ben onu merak
ediyorum. Özür dilerim, bu çifte standart gibi geliyor.
ﬁimdi Say›n Kesemen da de¤indi, eskiden ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n yan›nda denetim ve yönetimi mant›¤›yla yola ç›karak staj yapma olana¤› vard›, ama ﬂimdi 6.
maddede giriﬂ k›sm›nda ba¤›ms›z laf› konarak bu olanak da kald›r›l›yor. Peki güzel,
ama 6. maddenin D bendinde siz ba¤›ml› çal›ﬂan birisinin çal›ﬂma tarihi staj yap›-
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lan hallerden say›yorsunuz. Yani, o insan ruhsat almadan, belge almadan çal›ﬂt›¤›
ﬂekliyle siz onun çal›ﬂma biçimini meslek yasas›n›n alt yap›s› olarak kabul ediyorsunuz, ama adam ruhsat ald›ktan sonra, hay›r kardeﬂim, sen meslek mensubu de¤ilsin, hizmet akdiyle çal›ﬂamazs›n diyorsunuz; bu çeliﬂki. Gelin, gerçekten bu iﬂi bitirmek istiyorsak, bu iﬂi bitirelim.
ﬁimdi Say›n Türker konuﬂmas›n›n bir yerinde dedi ki, ben insanlar kendi konuﬂtuklar›ndan bir ﬂeyler bulduklar› zaman, o konuﬂmay› daha iyi hat›rlar›na al›rlar,
ben de bu takti¤i uyguluyorum, genelde sizlerin konuﬂmalar›ndan pasajlar sunarak
konuﬂmam› takdim ediyorum dedi. Ben de Say›n Türker’in bugünkü konuﬂmas›ndan
bir cümle ald›m, sözlerimi böyle bitirmek istiyorum. TÜRMOB’un ruhsat›na sahip
her kiﬂi en az sizin kadar ehliyet sahibidir. Teﬂekkür ederim.

Sabri Tümer
Ben teﬂekkür ederim. Say›n Mustafa Coﬂkun.

Mustafa Coﬂkun
Say›n baﬂkanlar; bu seçim sürecinden sonra, çünkü kürsüye bakt›¤›mda bütün baﬂkanlar›m, Sabri Tümer de geçen hafta seçildi, hepinizi kutluyorum, yönetimlerinizle birlikte 2000-2002 y›llar› aras›ndaki çal›ﬂmalar›n›zda da baﬂar›lar diliyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, yasan›n Meclis'e önerilmesi gerçekten çok önemlidir. 10
y›ld›r meslek mücadelemizde önemli bir kazan›m elde etti¤imiz kan›s›nday›m. Neden? Çünkü, 10 y›ld›r bizlere söylenen, aman sak›n ola bu yasa Meclis'e girmesin,
Meclis'e girerse 40 bin, 80 bin olarak ç›kar, biz nas›l baﬂ ederiz diyordu arkadaﬂlar›m›z›n önemli bir k›sm›. Say›n üstad›m›z Masum Türker bu ablukay› k›rd›¤› için, geçmiﬂte ne yaz›k ki kendisi de söylüyordu, bu aç›dan teﬂekkür ediyorum. Yani, demek
ki bizim yasam›z pekala Meclis'e gelebilirmiﬂ. Eksi¤iyle do¤rusuyla, o zaman bu yasa hangi çerçevede niçin bu gündeme sokuldu Meclis'e. Seçim için demeyece¤im arkadaﬂlar, kusura bakmay›n. Çok fazla seçimi ilgilendirmiyor, bir yan› seçimi ilgilendiriyor, onu da çok laflar ediliyor, hiç laf›n› etmeyece¤im.
Fakat, mevcut tasar›n›n bir 8. maddesi var, dikkatini çekerim; yabanc› müﬂavirler. Avrupa Birli¤i, Avrupa sürecinin, bu süreç içerisinde yabanc› müﬂavirlerin ülkemizde çal›ﬂma koﬂullar›. Peki, alelacele ne olmuﬂtu da 3 y›l önce 8 May›s 1997
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y›l›nda ‹stanbul Odam›z›n günlerce süren tart›ﬂmalar›ndan, Say›n Masum Türker
de onun içindeydi, bu yasan›n bu tasla¤›n ne günah› vard› da alelacele konjonktür
gere¤i söyleniyor ve do¤ru söyleniyor, konjonktür gere¤i yeni bir yasa haz›rland›. ﬁu
anda üstad›m›z›n sundu¤u yasa. Tümüyle kötü demiyorum ki özellikle gerekçeler
bölümü gerçekten mesle¤imizin içinden ç›kan sorunlar› ele alm›ﬂt›r, mesle¤imizin
sorunlar›n› aç›k ve net ortaya koymuﬂtur. Ama ne yaz›k ki çözümler bölümünde birçok eksiklik vard›r, hatta hatta kimi yerlerinde öyle ﬂeyler düﬂünülmüﬂtür ki nereden neyi yapaca¤›z diye çok büyük eksiklikler düﬂünülmüﬂ. Yani, ben anlayamad›m,
örne¤in seçim maddelerinde, oda genel kurullar›n›n ça¤r›lmalar› maddelerinde ﬂimdiye kadar hangi odam›zda ola¤anüstü genel kurul ça¤r›s› yap›ld›, ben duymad›m,
belki Anadolu’daki üye say›s› az olan birkaç örgütte olmuﬂtur. Ama eski kanunun
nesi vard› da, yüzde 20 ile al›nan ﬂey 5’te 4’e ç›kart›l›yor, beﬂte 3 ya da beﬂte 4’ü.
Peki, neden çekiniliyor? Yoksa yanl›ﬂ anlamay›n, kötü de düﬂünmek istemiyorum
ama, Ankara’da seçimi kaybeden Birleﬂik Ça¤daﬂ grubun beﬂte 1 imza toplayaca¤›ndan m› çekiniyoruz, alelacele yasaya ekletip bir biçimde bunlar koyuluyor arkadaﬂlar.
De¤erli arkadaﬂlar›m, hiç unutmuyorum, benim ilk devalüasyon dönemi olarak
TÜRMOB genel kurullar›nda kat›ld›¤›mda Dünya Bankas› uzman› Moris Mau kürsüde ﬂunlar› söylüyordu: “Arkadaﬂlar, dünyan›n hiçbir yerinde muhasebecilerin yasas›
Maliye Bakanl›¤›'na ba¤l› de¤ildir.” Evet, sorunun özü burada arkadaﬂlar. Dünya
Bankas› uzman› net ve aç›k söylüyor. Ama ne yaz›k ki bu yasa tasar›s› yine olay›
Maliye Bakanl›¤›'n›n hep laf›n› etti¤imiz o vesayet yasas›n›, vesayetini azlaﬂt›rmaya yönelik. Ve ne yaz›k ki ﬂu andaki yasadan daha çok birçok ﬂeyi atama biçimine
dönüﬂtürüp oda yönetim kurullar›na, yani demokratik bir yap› de¤ildir. Sözlerimi
çok uzatmak istemiyorum, baﬂka arkadaﬂlar›ma da hak tan›mak aç›s›ndan.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bir cümleyle bahsetmek istiyorum SM ve SMMM’lik olay› çok fazla önemli olan bir ﬂey de¤il bu yasada, sade baﬂka ﬂeyleri, yasay› detayl›
inceledi¤imizde baﬂka ﬂeyleri kamuoyunun gözünden kaç›r›p birtak›m yerlerde ve
Maliye Bakanl›¤›'n›n ve ne yaz›k ki devletimizi ve hükümetimizi ba¤›ms›z meslekten,
ayn› zamanda demokratik Türkiye’den kaç›ﬂ›n›n ve kaç›r›lmas›n›n bir yolu olacakt›r.
Muhasebenin temel kavramlar›n› hat›rlayal›m arkadaﬂlar, kimse katip de¤ildi,
üstatlar kimse katiplik yapmad› ve muhasebe okullar›nda hiçbirinize katiplik ö¤retilmedi. Muhasebenin temel kavramlar›n› okudu¤umuzda, ﬂunlar› tekrar etmek is-
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temiyorum, 12 tane temel kavram, hiçbiri katipli¤e özendirmiyor. Evet, bu meslek
muhasebe ve muhasebe denetim mesle¤i, aç›k ve net. Ama, katip olan›n muhasebecilikle ilgisi olmazsa, mühendis ba¤›ml› da olsa ba¤›ms›z da olsa mühendistir, onu
birine ba¤›ml› çal›ﬂmas›, ba¤›ms›z çal›ﬂmas› aras›nda hiçbir fark yoktur ve bu anlamda bir örnek olmak zorunday›z. Anadolu’nun birçok yerinde, özellikle Bursa da
buna örnektir, bizim Odam›z akademik odalar grubu içerisindedir.
Arkadaﬂlar, iki yol var. Ya bizler akademik bir meslek olaca¤›z, ba¤›ms›z meslek ve demokratik Türkiye için çal›ﬂaca¤›z ya da küçümsemek için söylemiyorum, di¤er esnaf ve sanatkarlar odalar› gibi olaca¤›z. Çünkü, birisi akademik meslektir, di¤eri sosyal bir meslektir. Di¤er konulardaki görüﬂlerimi ne yaz›k ki belirtemiyorum
di¤er arkadaﬂlar›m›n zaman›n› gasp etmemek için. Teﬂekkür ediyorum.

Sabri Tümer
Teﬂekkür ederim Say›n Coﬂkun. Say›n Hayri Doyar, buyurun efendim.

Hayri Doyar
Say›n Baﬂkan, öncelikli olarak meslek yasam›z›n bugünlere kadar getirilmesinde ve meslek yasam›z›n ç›kar›lmas›na katk›lar› olanlara teﬂekkür etmemiz gerek,
önce o teﬂekkürü edeyim. Yeni bir taslak var ya da bir kanun de¤iﬂikli¤i. Bu tabiî
kanayan bir yara, bütün arkadaﬂlar da onu söylüyorlar, de¤iﬂtirmemiz gereken çok
ﬂeyler var. Ben; Say›n Masum Türker’in konuﬂmas›nda söyledi¤i bir cümleye tak›l
d›m, kat›lmad›¤›m bir konu var. ﬁimdi Masum Türker dediler ki, yani genel olarak
muhasebecilerin hedefinin malî müﬂavir olmaya yak›n bir hedefle kendini hep görmeleri gerekti¤ini söylüyorlar. ﬁimdi bu aç›dan genel mesle¤in tan›m›yla ilgili baz› düﬂüncelerim var. Mesle¤in tan›m›n›n Say›n Yahya Ar›kan’a da bu aç›dan kat›lm›yorum, kendileri belki denetim mesle¤i olarak ifade etmelerinde hakl›lar, muhasebe
tabiî ki denetim mesle¤i ama, denetim muhasebe mesle¤inin içerisinde olmas› gerekir diye düﬂünüyorum. Çünkü mesle¤imiz net muhasebe mesle¤i sonuçta, denetim
muhasebesi de, yönetim muhasebesi de bunun içerisinde yer almas› gerekir diye
düﬂünüyorum. Ayr›ca, bu aç›dan net olarak Say›n Baﬂkan›m›zdan YMM’nin mesle¤imizin neresinde olmas› gerekti¤i konusunda bir düﬂüncelerini almak isterim bu
ba¤lamda.
Say›n Orhan meslektaﬂ›m›z, Orhan arkadaﬂ›m›za da düﬂüncelerinden dolay›
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hak veriyorum. Fakat burada bizim tak›ld›¤›m›z bir ﬂey var; ﬂunu da söyledi: Ba¤›ml›
muhasebeci diye bir ﬂey yoktur arkadaﬂlar, muhasebecinin ba¤›ml›s› olmaz. Bütün
muhasebeciler ba¤›ms›zd›r. Sadece ba¤›ml› olarak çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z bir sözleﬂmeyle, bir hizmet sözleﬂmesiyle iﬂ görürler, di¤er meslektaﬂlar›m›z da 10 ayr› ya
da 50 ayr› iﬂletmenin muhasebesini tutarlar, olaya böyle bakmak gerekiyor. Çünkü
bu ba¤›ml› muhasebecili¤i ne kadar telaffuz edersek o kadar yerleﬂecek ve sonuçta
meslek ad›na yanl›ﬂ bir tan›ma gidiyoruz daha do¤rusu ve bu yerleﬂmiﬂ. Bu nedenle
ba¤›ml› muhasebecili¤in daha iyi bir yerlerle konmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bu
konuda da daha titizlikle davranal›m. Yasada bununla ilgili de¤iﬂecek ﬂeylerle ilgili
de¤il sorun asl›nda, bu kavram› bir kere ortadan kald›rmak gerekiyor. Muhasebeci
muhasebecidir, yani ba¤›ml›s› ba¤›ms›z› yoktur. Kat›l›yorum Orhan arkadaﬂa, büyük
sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya.
Bir sorun, karﬂ›l›kl›l›k ilkesine göre, yabanc›lar›n ülkemizde muhasebecilik yapabilmesi hususu var, bu çok önemli bir olgu. Ben baﬂtan beri, tüm meslektaﬂlar›m
da kat›l›yor san›yorum, karﬂ›l›kl›k ilkesini, Say›n Masum Türker gerçi kat›lm›yor, hedefimiz daha ileride olmal›, biz karﬂ›l›kl›l›k ilkesini iﬂler hâle getirebilmeliyiz diyorlar
ama, ben meslektaﬂlar›m›z›n herhangi bir baﬂka ülkede karﬂ›l›kl›l›k ilkesine göre muhasebe mesle¤ini icra edebileceklerini ﬂu ba¤lamda düﬂünemiyorum. Ha bu demek
de¤ildir ki geride kalal›m. Biz daha ileride olabilece¤iz. Fakat bu sermayeyle ba¤lant›l› bir olay ve bizim sermayemiz henüz daha yurt d›ﬂ›na aç›lmad›. Bizim sermayenin yurt d›ﬂ›ndaki denetimini yapacak meslek mensuplar› daha karﬂ›l›kl›l›k ilkesi biraz zor yürüyecek.
Bir de karﬂ›l›kl›l›k ilkesine göre ülkemizdeki muhasebe, yabanc› muhasebecilerin
muhasebecilik yapabilmeleri konusunda net bir düﬂünceleri var m›, bu konudaki bu
tasar›ya ne diyorlar? Örne¤in avukatlar›n san›yorum böyle bir ﬂeyi yok, ilk akl›ma
gelen o. Bu konudaki cevaplar›n› bekliyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Sabri Tümer
Ben teﬂekkür ederim.

Bir kat›l›mc›
De¤erli oda baﬂkanlar›, panelle ilgili ayd›nlatt›¤›n›z her ﬂey için teﬂekkür ediyorum. Panelin ismine uygun 21. yüzy›la girerken muhasebe mesle¤inin vizyonu ne-
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dir, nas›l olmal›d›r ﬂeklindeki panelin amac›na uygun iki katk› sa¤lamak istiyorum.
Vizyon, temel kavramlarda, felsefede, düﬂüncede ve yaﬂam biçiminde olur. Bilgi ça¤›nda, teknoloji ça¤›nda istesek de, istemesek de evrensel hukuk normlar›, evrensel
demokratikleﬂme, demokrasinin yerleﬂik normlar›yla beraber evrensel ekonomi
normlar› da yaﬂam›m›z›n içine girecektir. Say›n Türker’in konuﬂmas›n›n bir k›sm›nda
bahsetti¤i konuyla ilgili önerilerimin ne olmas› gerekti¤ini anlatmaya çal›ﬂaca¤›m.
Muhasebe mesle¤inin 21. yüzy›ldaki vizyonu, geliﬂme nas›l sa¤lanmal›d›r, derinlik nas›l oluﬂmal›d›r sorusuyla baﬂlamal› ve bunun için iki temel mesleklik oluﬂturulmal›. Birincisi, meslektaﬂ profillerinin çizilmesi ve bunun tan›m›n›n yap›lmas› birinci oluﬂum. ‹ki; mesleki perspektiflerin oluﬂturulmas› ikinci oluﬂum. Mesleki perspektiflerin oluﬂmas›nda uzmanlaﬂman›n sa¤lanmas›na çal›ﬂmal›, Bat›'da gerek fen
bilimlerinde, gerek sosyal birimlerde ne ﬂekilde bakarsan›z bak›n büyümenin, geliﬂmenin ve Pazar pay›n› art›rman›n en önemli koﬂulu uzmanlaﬂmayla sa¤lan›r. T›pta
böyle, mühendislikte böyle, mimarl›k ta da böyle, hukukta böyle. Bizim mesle¤imizde
de 21. yüzy›la giderken uzmanlaﬂma sa¤lanmal›, uzmanlaﬂmayla birlikte hem geliﬂ
me, hem derinlik, hem de pastadan pay alma oran› ayn› anda artacakt›r. Bu yap›labilmesi için de iki temel koﬂul sa¤lanmas› gerekir yeni yasa bundan sonraki süreçte. Bu da, panellerde, sempozyumlarda teorisinin tart›ﬂ›lmas›yla olur. ‹ki önemli
nokta, biri bundan sonraki süreçte meslektaﬂ profilinin çizilmesi, bunun tan›t›m›n›n
yap›lmas›. ‹ki; mesleki perspektiflerin oluﬂturularak uzmanlaﬂman›n sa¤lanmas› gerekir diye düﬂünüyorum. Hepinize dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.

Sabri Tümer
Ben teﬂekkür ediyorum. Baﬂka? Yok. Teﬂekkür ediyorum. Ben say›n baﬂkanlara söz vermeden önce bir sualin cevab›n› vermek istiyorum, Say›n Masum Türker
müsaade ederlerse. ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bir y›l yeminli malî müﬂavir yan›nda staj yapma. ﬁimdi tabiî ki bizler serbestten gelen yeminli malî müﬂavirler
olarak meselenin bir parças›n› çok iyi biliyoruz. Bildi¤iniz gibi bizler 1994’ün sonundan bu tarafa her y›l Prenses Otel'de bir araya gelerek ayda bir defa yaklaﬂ›k 100
arkadaﬂ›m›z oturup dertleﬂiyoruz, konuﬂuyoruz, problemlerimizi karﬂ›l›kl› çözmeye
gayret ediyoruz. Burada gördü¤ümüz bir olay var, gerçek var, o da ﬂu: Çok iyi serbest muhasebeci, malî müﬂavir arkadaﬂlar›m var, çok iyi yetiﬂmiﬂler, gerçekten
olay›n her yönünü biliyorlar. Ancak, firmalar›n denetimini ve firmalar›n faturalar›n›
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ve tutanaklar›n›n nas›l tutulaca¤› ve çal›ﬂma dosyas›n›n haz›rlanmas›nda birçok
eksiklikleri oluyor. Bu eksiklikten dolay› ister hesap uzman› olsun, ister maliye müfettiﬂi olsun, ister kontrolör olsun, ister serbestten gelen arkadaﬂ›m›z olsun, isterse di¤er hakimlerden olsun, çok büyük zarar gördüklerini ve disiplin kuruluna
düﬂtüklerini görüyoruz. Onun için bu düﬂünceyle getirilmiﬂ bir maddedir ve yeminli
malî müﬂavir arkadaﬂlar›m›z›n hiçbiri bundan gocunmam›ﬂlard›r ve bunu severek
kabul etmiﬂlerdir. Hatta bir kontrolör, bir hesap uzman›, maliye müfettiﬂi bile diyor
ki, ben piyasaya, kuruldan geldim, b›rakt›m, hop piyasan›n içerisinde hiçbir ﬂey görmeden kapana k›s›l›yorum diyor. Ben böyle bir ﬂeyin olmas›n› çok da uygun bulmuyorum diyor. Zannediyorum bir bölümünü bunun aç›klanm›ﬂ oldu¤unu a¤›rl›kl› olarak
Say›n Masum Türker’e söz verece¤iz, o da detayl› anlatacak. ﬁimdi sözü Say›n
Masum Türker, yine sizden baﬂlayarak devam edelim. Buyurun efendim.

Masum Türker
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. De¤erli arkadaﬂlar; ben prensip olarak bu kanunla ilgili hiçbir panele, hiçbir toplant›ya kat›lm›yorum. Nedeni ﬂu: Bir kere arkadaﬂlar›m›z olay› kar›ﬂt›r›yorlar. Kanunu veren malî müﬂavir Masum Türker de¤il, ‹stanbul Milletvekili Masum Türker’dir. Sonra, e¤er sizin söylediklerinizi ben tabiî söyleyen herkesin ses tonundan da neyi ne için söyledi¤ini çok iyi bildi¤im için, art›k
parlamentoda bir daha seçilebilmek için bunu da ö¤renmek zorunday›m, bir kere seçilebilme ﬂans›m bulunsun diye. Onun için bunlar› koyuyorum eksiler, art›lar hanesine ve ona göre yap›yoruz.
Bu nedenle bir kere önce ﬂöyle baﬂlayay›m: Herhâlde demokratl›k kimsenin tekelinde de¤ildir ve hiç kimse demokratl›¤› baﬂkas›na b›rakmaz. Hele ben siyasette
ad› demokrat olan bir partide siyaset yap›yorum, geçmiﬂte de bunu yapm›ﬂt›m. Bu
nedenle demokrat Türkiye’yi sat›yoruz gibi laflar› söylemeden evvel arkadaﬂlar›ma,
herkese bir tavsiyem var, kanunu herkesten iyi bilmesi lâz›m. ﬁu saatte mevcut
olan kanunun 8. maddesini aç›n okuyun. Anlamad›¤›m bir ﬂey, 11 y›ld›r kanunun 8.
maddesi der ki, ülkeler aras› karﬂ›l›kl›l›k ilkesi olmas› koﬂuluyla bir malî müﬂavire
ruhsat, Maliye Bakanl›¤›'na baﬂvuru, Baﬂbakan'›n onaylamas›yla ç›kar. Yani, TÜRMOB’a da u¤ramaz, odaya da u¤ramaz. Ç›k›p eleﬂtiri yaparken önce mevcut olan,
bu kanun teklifi verilmezse mevcut durumu iyi bilmek lâz›m. Yani, ﬂu anda Türkiye
Cumhuriyeti bugünlerde Suriye ile aram›z düzelse ve bir anlaﬂma imzalasak ve de-
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sek ki mütekatiyet esas›n› getirdik ve Suriyeliler asl›nda Arapça muhasebe yazmaktan baﬂka bir ﬂey bilmeseler, biz onlardaki muhasebe kurallar›, standartlar›,
faiz haram ve yasak oldu¤u için, finansal kurum ﬂeklinde, standartlar› farkl›d›r,
ama anlaﬂsak ve birisi gelse dese ki ben Türkiye’de çal›ﬂaca¤›m, Türkiye’deki Suriyeli’nin iﬂini yapaca¤›m, hiç ﬂu saatte kanun de¤iﬂtirmeye gerek yok, Maliye Bakanl›¤›'na gitti mi, anlaﬂmam›z varsa, Maliye Bakanl›¤› da öneriyi yapt› m› Baﬂbakanl›¤a, Baﬂbakanl›k da onaylad› m›, çünkü uluslar aras› anlaﬂma imzalanm›ﬂ ve parlamentodan geçmiﬂ demektir. Yani, bir iﬂi bizim bugün vizyonda anlatmaya çal›ﬂt›¤›m ﬂey ﬂu: Biz yasalar›, ekonomiyi, Türkiye’nin nas›l çal›ﬂt›¤›n› bilece¤iz ki müﬂterimize de pazarlayaca¤›z, ondan para kazanaca¤›z. Uluslararas› bir karﬂ›l›k anlaﬂmas› Parlamentoda imzalanmad›¤› sürece Türkiye’ye girebilir mi? Giremez, bir.
‹ki; ne getiriyoruz fazlal›k? Diyoruz ki, parlamento onaylasa bile, olur ya parlamentoda da Türkiye’nin haklar›n› muhasebecilik aç›s›ndan koruyamad›k, diyoruz ki,
sen baﬂvurunu TÜRMOB’a yapacaks›n. Ne demek bu? ﬁimdi nas›l bir vergi denetmeni önce geliyor ‹stanbul Odas›'na baﬂvuruyor, ‹stanbul Odas› de¤erlendiriyor, uygun görürse Ankara’ya gönderir, uygun görmezse reddediyor. O kiﬂi bu sefer itiraz
ediyor, itiraz ederse Ankara’ya gidiyor ve Ankara karar veriyor. Ankara karar vermediyse TÜRMOB, demek ki Maliye Bakanl›¤›'na da ne yapmayacak? Gitmeyecek.
ﬁimdi olay› böyle ç›kart›p da benim için bu böyle yap›lm›ﬂt›r, sanki yang›ndan mal
kaç›r›r gibi diyen arkadaﬂlar önce buna baks›n. 3568 say›l› yasan›n 8. maddesini
bilmez, her ruhsat sahibi ehliyetli kiﬂinin sorumlulu¤u de¤il midir? Yani, biz elimizde
ruhsat› ç›kart›p sallarken havada, önce diyoruz ki kendi kanunumuzu biliyoruz, sonra bu yasan›n gerektirdi¤ini her kanunu, her standard› biliyoruz. Yani, 8. maddeyi 11
y›ld›r kimse ç›k›p bir yerde bir ﬂey söylemedi. O 8. maddeye tak›lan tek k›s›m, TÜRMOB’a baﬂvurudur ve onun geçme ﬂans› yüzde 80’dir, yüzde 20 geçmeme ﬂans›
vard›r.
Ben bu maddeden dolay› tasar›m›n alt komisyon olarak D›ﬂiﬂleri Komisyonu'na gitmesin diye üç gün gidip dil döktüm, çünkü bunu da arzuluyoruz. Adalet
Komisyonu'na gidiyor, niye gidiyor? Ola ki biz bir madde verdik Plân Bütçe Komisyonu'na, mahkeme temsil yetkisi verdi. Adalet Komisyonu'na gitmemiﬂse art›k kar›ﬂamayacaklar. Ama gitseydi veremezdik, önümüzü t›kard›. D›ﬂiﬂleri Komisyonu'na
bu madde için gidebilirdi. Yani, burada baz› arkadaﬂlar ç›k›p söylerken, olur ya olmad›k yerlerde de söylerler, ben onlardan daha demokrat›m, Türkiye’nin demokrat-

>>> 1990-2006 PANELLER

1381

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1382

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

l›¤› için ben her hafta yaz›p çizen bir insan›m. Uluslararas› konferanslarda da konuﬂurum, ülkenin menfaatini savunurum, en son dünyada muhasebe mesle¤inin, dünyada demokrat olmas› için imza atan kiﬂiyim, ﬂahidi burada Say›n Özyürek’tir.
E¤er bununla çok ilgilenen varsa Profesör Recep Pekdemir ile Doçent Doktor Erdem Kaya Bey'e söyleyebilirsiniz, muhasebe mesle¤inin özelleﬂmede ülkenin yararlar›n›, ülke muhasebecinin yararlar›n› koruyacak kararlar›n› veren kiﬂiyim. ﬁimdi siz
böyle söylerseniz ve ben sizin içinizden ç›kan bir adam olarak bu kanunu da bilmeden imzalam›ﬂ olan bir kiﬂi, Allah Allah hakaret ettiler, ülkeyi sat›yorsun dediler diye zaafa kap›l›r. Çünkü imzay› atanlar 40’› muhasebeci, bu kanunu biliyor.
Hatta ben size baﬂka ﬂey söyleyeyim, di¤er ﬂehirlerimizdeki meslek taﬂlar›m›zdan mutluyum, gittikleri yerlerde niye imzalamad›n diye sorduklar› için, ﬂu anda
20 kiﬂi daha eklendi, dilekçe verdi bu yasaya kat›l›yorum diye. Bu bizim gücümüzü
gösterir, sayg›nl›¤›m›z› gösterir. Yani, oturup da bir arkadaﬂ burada 8. maddeyi
tart›ﬂ›rken, ondan sonra da sen ruhsat› alm›ﬂs›n, mesle¤i bilmiyorsun, ama 8.
maddenin ﬂimdiki halini bilmiyorsun. 11 y›ld›r kimse bunu söylemedi mi size, ama bunu söylemiﬂtir Masum Türker. Bunu Masum Türker ilk seçildi¤i y›l, bu TÜRMOB’dan
geçmelidir laf›n› seçim propagandas› için, Say›n Mustafa Özyürek, U¤ur Büyükbalkan ﬂehir ﬂehir gezerken, Konya’daki meslektaﬂlar›m›z bunu söyledik diye. Ama bugüne kadar da kimse bunu keﬂfetmemiﬂtir. Biz keﬂfettik, diyoruz ki devletler aras›
anlaﬂma bile olsa, ﬂurada oturan baﬂkanlar›m›z›n baﬂkanl›k etti¤i yönetim kurullar›ndan geçmedi¤i sürece Baﬂbakan imzalamaz, öyle bir yetki verildi. Çok be¤enmiyorsan›z, eski halinden memnunsan›z, bu maddeyi geri çekmek çok kolay. Çünkü bu
madde daha ç›k›p biz orada, hariciyeciler gelecek, uluslararas› anlaﬂmalar› siz nas›l
burada bir baﬂka kanunla s›n›rland›r›rs›n diyecekler, bir de onlar› ben ikna edece¤im
orada. Hiç de merakl›s› de¤ilim. Ben bu konuﬂmalardan, baﬂka yerlerde de söylüyorlar, en çok gocundu¤um laft›r bu. Hele bunu söyleyenler e¤er kanunu bilmeden
söylüyorsa, bu iﬂ ajitasyondur, ben ajitasyonun Allah’›n› yapar›m, çünkü hayat›m›
ben sevk ettim buraya. Yani, bu iﬂ böyle de¤il, yani ﬂunu ﬂöyle yapars›n, böyle yapars›n, ilk önce ak›lc› yaklaﬂmak lâz›m.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂ›m Cahit Kesemen'e teﬂekkür ediyorum. Bu meslekte bana güç veren belli baﬂl› insanlardan birisidir. Hangi manada? SM’lik edebiyat› ya-
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parken tek y›l› kalmas›na kal›p biz de diyor s›nava girdik. Teﬂekkür ediyorum, yani
korkuyordum girmezler diye, iﬂte Hüseyin Polat’lar falan kongrelerde onlar SM söylüyorlard›, adayl›klar› vard› o zaman TÜRMOB’un yönetimine. Sonra bir bakt›m ki s›nava girmiﬂ, hoﬂuma gitti. Hayat› da bu. Arkas›ndan bir de bakt›m Oktay Yeﬂilyurt
geliyor, ﬁükrü Tekin Bekar geliyor, att›¤›m›z tohum tutuyor. ‹nsanlar kaliteli olmay›
ar›yor. Açma imkan› verdi¤i için ben söz ald›m, teﬂekkür ediyorum.

Bir kat›l›mc›
SM taraf› da kalitesiz mi?

Masum Türker
Hay›r hay›r, esta¤furullah. Yani ﬂimdi SM olana da bu imkan› veriyoruz. ﬁimdi
bizim yapt›¤›m›z iﬂ nedir? S›nav imkan› aç›yoruz arkadaﬂlara. Yani oturup da, kaliteden kas›t; s›nava girdi¤iniz gün oturup bir ﬂey okuyorsunuz. Ben bugün gelmeden
evvel, biraz evvel bahsetti¤im, Yahya Ar›kan’›n bahsetti¤i kitab› oturup okudum.
Çünkü buraya gelirken ben 20 saat konuﬂacak kadar bilgi sahibi olmal›y›m ki, 20 ile
30 dakika aras› konuﬂabileyim. E¤er ben haz›rl›ks›z gelirsem, benim kalitesizli¤imi
ortaya koyar. Niye? Aniden s›n›fta kal›r›m.
ﬁimdi bak›n, Say›n Kesemen diyor ki, bir y›l YMM yan›nda niye çal›ﬂ›yor? Bunu
koyarken bundan bizim serbest çal›ﬂanlar›n hiçbirisine olumsuz etkisi yok. Çünkü
bizim serbest çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z ruhsat› al›r almaz mührü de alsa, bir y›l geçmedikçe mührü basmaz. Niye basm›yor? Önce geliyor bizlerle tan›ﬂ›yor, biraz evvel
Say›n Tümer’in bahsetti¤i ayl›k toplant›larda konuﬂuyoruz ve ﬂu saate kadar bir iki
kiﬂi hariç, onlar› da bir gün anlat›r›m neyin tuza¤›na düﬂtüler, onun d›ﬂ›nda bizim
serbest kökenli s›navla ruhsat alm›ﬂ hiçbir arkadaﬂ ertesi gün baﬂlamaz.
ﬁimdi kim bize diﬂini s›k›yor? Adam hayat›nda mesle¤ini inceleme d›ﬂ›nda görmemiﬂ, Yüksek Denetleme Kurulu üyesi, hesap uzman›, maliye müfettiﬂi, gelirler
kontrolörleri vesaire. Emekli oluyor ve hemen gelip iﬂ yap›yor. ﬁimdi o ne yap›yor
emekli olmadan? Türkiye’de yasak oldu¤u hâlde, ayr›lmadan evvel müﬂteriyi de
ayarl›yor, yani sizin elinizdeki müﬂteriyi de ayarl›yor ve iﬂi al›yor. Biz diyoruz ki, dur
arkadaﬂ, sen de gel bizim tezgahtan geç. Yani, bu torna tezgah› gibi bir tezgah olsun ki bize benze, ö¤ren iﬂi. ﬁimdi bak›n gazete ilan› var, getirmedim, d›ﬂar›da arabada çantada. Gazete ilan› diyor ki, yeminli malî müﬂavir aran›yor Kad›köy’de bir
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ilân. Bu neymiﬂ biliyor musunuz, bu ilan›n peﬂine düﬂtük; bu ilân bu gördü¤ünüz Paraﬂüt operasyonundaki olay›n perde arkas› ç›kt›. Bak›n size anlatay›m, neler yapm›ﬂ›z bu örgütte, neler engellendi¤i ve bugün kaç tane yeminli malî müﬂavir hapse
giriyor.
‹landa ﬂunu diyor: Diyor ki, resmî dairede vergi hakimli¤i yapm›ﬂ olmak, vergi
dairesi müdürleri bak›n, çünkü vergi dairesini bilmeden duramaz, biliyor ya, vergi hakimi, Dan›ﬂtay hakimi ya da Say›ﬂtay üyesi veya üniversitesi profesörü yeminli malî
müﬂavir aran›yor. Bu ilanlarla muhtelif ﬂirketler kurmuﬂlar. ﬁimdi ﬂirketi Ankara’da
kurmuﬂlar, ortaklar› iki tane Yüksek Denetleme Kurulu üyesi. Fakat, ﬂirketin ad›na
müdür olarak imza atma yetkisi kimin biliyor musunuz? Abdurrahman Yakup Reiso¤lu. Kimdir bu biliyor musunuz? Bu, 34 y›l evveline kadar Taksim civar›nda masaj
yapan kad›nlar› çal›ﬂt›ran saunalar›n sahibi, erotik dergilerin sahibi. Bak›n, Yakup
Reiso¤lu diye geçen adam ve bu 20 y›ld›r Türkiye’de naylon fatura organizasyonunu
yapan bir adam. Bizim yeminliler, aman ne güzel, bir de serbest muhasebeci malî
müﬂavirleri de çal›ﬂt›r›yor, biliyoruz 1015 tane malî müﬂavir iﬂte size bir tur ayarl›yoruz, ortalama ﬂu kadar geliriniz olacak, adamlar› tuza¤a düﬂürmüﬂ. O ﬂirket ad›
Akdeniz YMM ﬁirketi.
ﬁimdi bir ilân daha vermiﬂ, bu sefer ortaklar ‹stanbul’dan bir profesör, ‹zmir’den bir hesap uzman›, onlar geliyorlar Akdeniz’le ortak yeni bir ﬂirket kuruyorlar. Bir kere ak›l yok, ya kardeﬂim niye kuruyoruz ortak, bir ﬂirkete ortak olal›m de¤il mi, ‹stanbul’da olsun, ﬂirketi kuruyorlar. Bu sefer bu ﬂirketin di¤er Akdeniz’deki
iki adam›n haberi yok, çünkü onlar›n ad›na imza atma yetkisini alm›ﬂ ya bizim Yakup, adam masaj iﬂi yapmaktan, saunada çal›ﬂmaktan usta, bizimkileri de güzelce
kand›r›yor iki yeminliyi ve güzelcene de ﬂirket kuruyor. Bir ﬂirketin müdürlü¤üne de
eski patronu oynuyor, o erotik dergilerde hâlâ aranan, hakk›nda ﬂantaj ba¤› olan
yaz› iﬂleri müdürünü koymuﬂ. ﬁimdi düﬂünebiliyor musunuz? Bu iki yeminli geçen
gün geldi, profesör a¤l›yor adam, göz yaﬂlar›yla a¤l›yor hüngür hüngür. Bu ﬂey operasyonu ç›kartmayal›m, meﬂhur Paraﬂüt. ‹zmir’de ﬂu anda hapis hanede bir tanesi, biri kaçak. Bugünkü Dünya Gazetesinde Ankara Odas›'n›n yaz›s› var, dört tane
daha bunlar da s›radan adam de¤il hesap uzman›, bunlar kötü niyetli de¤iller, kimse onlara bu iﬂi göstermemiﬂ, gidiyor. ﬁimdi bir kere kim olursa olsun diyoruz ki bir
y›l beraber çal›ﬂaca¤›z. Ama, staj de¤il bu, bak›n yanl›ﬂ anlamay›n, staj de¤il bu,
para kazanacak. Yapt›¤› iﬂlere mührünü atmak için yan›ndaki kiﬂiyle beraber yapa-

1384

1990-2006 PANELLER <<<

5.qxp

10/4/08

4:38 PM

Page 1385

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

cak, bunun kurallar›n› TÜRMOB tespit edecek. Yani, nas›l ﬂimdi bir hesap uzman›
mahiyette hesap uzman›d›r üç y›l müddette. Bir gelirler kontrolü bile, vergi denetmeni, arkadaﬂlar›n›z var sorun, ilk önce stajyer vergi denetmedir. Bu iﬂe stajyer
dememiﬂiz biz, birlikte bir y›l beraber çal›ﬂacak. ﬁimdi basit bir iﬂ söyleyelim, biz
birbirimizle zaten entegre çal›ﬂ›yoruz. Ama bu sefer kimi zorluyoruz biliyor musunuz? Gümrük müfettiﬂleri, ﬂu anda onlardan büro açm›ﬂ yok. ﬁayet ruhsat alma
hakk›n› ayarlam›ﬂlar Dan›ﬂtay'›, alm›ﬂlar nas›l alm›ﬂlarsa, yani gitmiﬂler, ayarlam›ﬂlar derken, belgelerini sunmuﬂlar ve alm›ﬂlar. Allah’a ﬂükür gümrük kontrolörleri
de oldu. Bir de olsunlar ç›¤ gibi gelecek. Yani, ﬂimdi gümrük meselelerini çözerlerken
bizim iﬂi yapacaklard›. Bir y›l mahiyetin nedeni odur Say›n Kesemen ve bu benim
fikrim de¤ildir.
ﬁimdi bundan sonra ﬂöyle yapaca¤›z: Ba¤›ms›z yan›nda, ﬂu anda da ba¤›ml›
yan›nda staj yapmak yasakt›r. Burada kimse bana ba¤›ml›ba¤›ms›z hikayesi yapmas›n. Ba¤›ml› ruhsatl› da olsun, ruhsats›z da olsun, defter tutmas›na bir engel
yok, Dan›ﬂtay karar› var bu konuda. Burada konuﬂtu¤umuz ﬂey, denetim olgusu
ruhsat›d›r. Yani, sizin hiç ruhsat›n›z olmasa, malî müﬂavirlik ruhsat›n›z olmasa,
ﬂirketin muhasebe müdürlü¤ünü, Koç’un koordinatörlü¤ünü yapmas›nda bir engel
yok, hiç yok. Sonra bu iﬂi yapanlar ne hikmetse sonradan ç›k›p da ba¤›ms›z oluyorlar. Aradan bir süre sonra geçecek, ya bu ba¤›ml›lar iﬂimizi bozuyorlar, çal›ﬂ›yorlar,
çal›ﬂ›yorlar. Çal›ﬂs›nlar istiyorlarsa, çünkü denetim olgusu apayr›.
ﬁimdi denetim nedir? Bak›n ben bir yerde muhasebe müdürü olmal›y›m. ﬁirketim varsa engel olmamal›. Bak›n normalde 5. maddeyi öyle yorumlamam›z gerekti¤ine dair benim çok söylemim vard›r kitaplarda. Buradaki ba¤›ms›zl›k, denetim yapaca¤›m firmayla hizmet akdi olmamal›, yani emirkomuta zinciri alt›nda olmamal›y›z. Denetim raporunu imzalamaktan sarf› nazar etmeliyiz. ﬁimdi bu maddeyi niye
koyuyoruz? Ben karﬂ›y›m. Bir yeminli malî müﬂavire diyorum ki, sen tasdik yap›yorsan orada stajyer bulunduramazs›n, bulun durmamal›s›n. Neden? Çünkü, ben e¤er
oray› ba¤›ms›z denetlemek istiyorsam, oradaki bir adam›n gelece¤iyle ilgili olmamal›y›m, beni ilgilendirmemeli. ﬁimdi ben tasdik etmek için olumsuz rapor veriyorum
ba¤›ms›z denetim yaparken, ama oradaki adam›n da iyi muhasebe stajyeri oldu¤una dair not veriyorum; olur mu böyle bir ﬂey. Bu nedenle yönetmeli¤imizde ﬂu anda
ben söyleyeyim, ihbar edin. Birinin ba¤›ml› yan›nda staj yapan bir kiﬂi için itiraz
edin, mahkemeye getirin Dan›ﬂtay’da ya da bizim bu iﬂi uygulayan bütün aﬂama-
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lardaki yönetim ve denetim laf›n›n ba¤›ms›z›n yan›nda olur ya da siz d›ﬂar›da büro
sahibisiniz, içeride oldu¤unu stajyeri çal›ﬂt›r›yorsunuz, vergisi, sigortas›. ﬁimdi isterim ki, Cahit fark etmiﬂtir, 6. maddenin son f›kras› stajyere vergi muafiyeti getiriyor. Tâbii asgari ücrette ona da para veriyorsun. ﬁimdi yani bizim büroda çal›ﬂanlar asgari ücretin üstünde para al›yorlar, çünkü ben kendimde çal›ﬂan herkesi
vergiden muaf tuttum.Yani, hakkaniyeti nedir? Bu iﬂte adam›n asgari ücrettir bak›n. O zaman insanlar› zoraki veremezsiniz.
ﬁimdi bak›n bunlar› neden konuﬂal›m, biraz uzat›yorum, bunun arkas› ne gelir
buna al›ﬂ›rsak, ‹talya’da ﬂirketleri yaln›z malî müﬂavirler kuruyor, kanunda hüküm
var. Yani siz gidip ‹talya’da bir ﬂirket kuracaks›n›z de¤il mi, avukats›n›z, diyor ki bulacaks›n, onun kurulmas› ﬂart› var. ‹sviçre’de birisini bulacaks›n. Bak›n meselâ korkuyorum yine ben sermaye üzülmesinler diye, çünkü hemen kalk›yorlar TÜS‹AD’ç›lar
MÜS‹AD’ç›lar, kanunun bir yerine yabanc› sermayeli ﬂirket bir Türk ortak bulundurur, ama malî müﬂavir olur diye. Ortak de¤il de, denetim sorumlusu diye. Ama bu
yavaﬂ yavaﬂ olur, çünkü hemen herkes üstümüze gelmesin diye ﬂey yap›yorum. Ba¤›ml› çal›ﬂan bir arkadaﬂ›n yan›nda staj olmaz.

Bir kat›l›mc›
Onu geçtim, öbür konu...

Masum Türker
Bir dakika de¤erli arkadaﬂ›m, alaca¤›n›z yan›t ﬂu: Herkes ehliyet sahibi laf›n›
ben söyledim. Orada dikkat edin dedim ki, ilkokul mezunu ise bile aleyhinde konuﬂanlar› ben odamdan kovard›m, bir kere ehliyetsiz demiyorum. Ama o kiﬂi emirkomuta zinciri içinde çal›ﬂt›¤› için, denetim yapmad›¤› için, biz mesle¤i bununla denetime taﬂ›yoruz, denetim sertifikas› veremezsiniz. Ama o ba¤›ml› çal›ﬂana diyoruz
ki, sen muhasebe müdürüysen, bak›n onu muhafaza ediyoruz, birisi ç›kt› ﬂirketten,
okuldan, gitti ﬂirkete muhasebe müdürüsün sen. Muhasabe müdürlü¤ü yapt›¤› sürece odaya bildirmek koﬂuluyla senin staj›n geçerlidir diyorum. ﬁimdi elimizi vicdan›m›za koyal›m, bir ﬂirkette 50 tane adam çal›ﬂ›yor, birisi senetlere bak›yor, birisi
müﬂterilere bak›yor, 50 tanesini stajyer yap›yor.
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Bir kat›l›mc›
Yap›lam›yor.

Masum Türker
Efendim, birden fazla nas›l yap›yorsunuz ben söyleyeyim size; KOMBASAN’da
50 adam› yapman›n yolu var, yan›nda 50 tane zaten adamla çal›ﬂ›yor. Herkes...

Bir kat›l›mc›
Hay›r can›m.

Masum Türker
Efendim, aç›n. Ama bak›n, bir tane verdi¤in zaman ne oluyor? Bir ﬂirkette beﬂ
tane ruhsat sahibi varsa, ﬂu andaki uygulamaya göre, herkes bir taneye,

Bir kat›l›mc›
Hay›r.

Masum Türker
Olur mu can›m, ben ‹stanbul’da bile olan› veririm size.

Bir kat›l›mc›
Hay›r Hocam.

Masum Türker
Var.

Bir kat›l›mc›
Varsa hata vard›r.

Masum Türker)
Hay›r, hata de¤il ama do¤rudur.
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Bir kat›l›mc›
Hatad›r, yanl›ﬂt›r.

Masum Türker
Sevgili Cahit, do¤rudur. Arkadaﬂ da diyor ya ehliyet sahibi derken, ﬂirkette
bir finansman müdürü var, bir muhasebe müdürü var, bir genel müdür yard›mc›s›
var, üçü de ruhsatl›. Her kiﬂi bir kiﬂiye bak›yorsa o zaman yap›yor. Ama bunu yapt›rma nedeni, bir özel toplant› yap›lm›ﬂt›, o tarihte, Nail Bey kat›lm›ﬂt›, bütün Türkiye’deki oda sekreterleri ve stajyerlere bakan arkadaﬂlarla. Yapt›rma nedeni? Belirli bir ölçüde bu iﬂi yapmak isteyen arkadaﬂlar ruhsat almas›d›r. Yoksa ﬂu andaki
yasa, ﬂu andaki oluﬂum odur. Ha meslek örgütü karar verir. Ben de onu söyleyeyim. Siz dersiniz ço¤unlu¤unuz, arkadaﬂ ba¤›ml› çal›ﬂan adamlar da yaln›z bir iﬂ bile yapsa, yan›ndaki, dairesinde vergi iadesi dolduran adam bile olsa, staj yapabilir
deniyorsa ve benimle ayn› haklara sahip diyorsa,

Bir kat›l›mc›
Biz öyle bir ﬂey demiyoruz.

Masum Türker
Hay›r hay›r, onu da koyal›m, sen demiyorsun da, ama bu sefer sizin için d›ﬂ
alem, yani dünyada mesle¤i de¤erlendirenler buradaki staj süreci kaybolmaya baﬂlad›¤›, yani kalite ister istemez düﬂer. Bunun karar›n› verin, beni ilgilendirmez. Ama
benimle tekrar konuﬂursan›z, staj ba¤›ms›z›n yan›nda yap›l›r derim, ba¤›ml› çal›ﬂan
muhasebe müdürü ise stajyer say›l›r.
ﬁimdi gelelim, Cahit Bey dedi ki, neden SPK kondu, neden Ticaret Bakanl›¤›
mensuplar› kondu, bir de neden bankalar kondu? ﬁu anda bankalar, devlet bankalar›nda çal›ﬂanlar s›navs›z belge alacaklar. Alamayacaklar yasadan, benim de bir bildi¤im var ki, almayacaklar bu kanun ç›karsa. Ama ﬂimdi adam ﬂu anda belge bile
al›rken, çal›ﬂt›¤› süreyi stajdan saymazsan de¤il mi? Gelelim özel bankalara. ﬁu
anda özel bankalar mevcut bizim Staj Yönetmeli¤imize göre zaten staj yapabiliyor.
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Sabri Tümer
Say›n Milletvekilim, biz seni seviyoruz, sen hep muhasebeci olarak kal, Maliye
Bakan› olursun çünkü. Efendim, ﬂimdi s›rada ‹zmir Oda Baﬂkan›m›z Say›n Ayhan
Baltac› Bey'e söz veriyorum. Buyurunuz.

Ayhan Baltac›
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Özellikle sevgili Masum Türker’e bir kez daha teﬂekkür ediyorum. TÜRMOB’dan gelen faks ›ﬂ›¤›nda bir yere gidiyordum, geri
döndüm, 1 Haziran günü san›yorum saat 2’yi geçiyordu, TRT3’ten kendisini dinleme
f›rsat›n› buldum, gerçekten yasan›n parlamentoya veriliﬂ y›ldönümü nedeniyle yapm›ﬂ oldu¤u o içerikli, anlaml› konuﬂma nedeniyle de kendisini kutluyorum, bu mesaj›m› faksla da geçmiﬂtim zaten.
De¤erli arkadaﬂlar, zaman bir hayli ilerledi. Benim gördü¤üm yaklaﬂ›k dört saattir burada sinek uçsa âdeta sesini duyabilece¤imiz sessizlikte büyük bir özenle
dinliyorsunuz. Birçok soruya parlamen tomuzda bu yasal de¤iﬂikliklerimizin âdeta
orkestra ﬂefi niteli¤inde koordinasyonumuzu üstlenen sevgili Masum Türker, milletvekilimiz yan›t verdi, o nedenle onlara tekrar girmek istemiyorum hem zaman almamak için. Benim elimdeki, önümdeki notlarda özellikle kat›ld›¤›m, bir Oda Baﬂkan›
olarak da kat›ld›¤›m bir konu var ki, o da sevgili Cahit Bey'e, o da tabiî oda yöneticili¤i yapt›¤› için söyledi¤i taahhütlü seçim ça¤r›s› gerçekten odalar›m›z için büyük
külfet. Parlamentoda umuyoruz ki bir önergeyle bir biçimde, bir ﬂekilde yeniden biçimlendirilebilir, bu a¤›r ekonomik külfet ortadan kalkar.
Her ﬂeyi bir anda, bir defada, tek defada onca denge varken de¤iﬂtirmek, düzeltmek dile¤imiz olabilir, idealimiz olabilir, ama onu gerçekleﬂtirme ﬂans›n› bu vakitlerle henüz bulamayabiliriz ya da bir k›sm›n› bulabiliriz. Umuyorum, diliyorum ki bir
anda bu yasa de¤iﬂikli¤i, yasam›z parlamentoda görüﬂülürken bir yine kendi ifadeleri, bir gece operasyonu, bir estetik çal›ﬂma biçiminde yeniden o da de¤erlendirilir.
Staj ba¤›ms›z, yani serbest çal›ﬂanlar›n yan›nda yap›lmal›d›r düﬂüncesine
öteden beri kat›l›yoruz, ‹zmir Odas› olarak da böyle düﬂünüyoruz, onu zaten yan›tlam›ﬂt›. Yine 1/5, 4/5 meselesine yan›t vermiﬂti sevgili Türker. O konuya da biz geçmiﬂte yaﬂanan deneyler ›ﬂ›¤›nda kat›l›yoruz, gerçekten Ankara Odas› Genel Kurulu'yla bu iﬂin bir alakas›n›n olmad›¤›n› somut olarak biliyoruz.
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Akademik oda m› olaca¤›z, yoksa esnaf odas› m› olaca¤›z düﬂüncesine biz yabanc›y›z, böyle bir düﬂünceyi hiçbir ﬂekilde kabul etmiyoruz, bütün platformlarda,
bütün ortamlarda biz akademik oday›z ve Türkiye’nin tek tek küçük ekonomik biriminden büyük ekonomik birimlerine kadar, hatta bunun da ötesinde Türkiye’nin ekonomisine yön verme konusunda deneyim ve tecrübelerimiz, bilgi ve birikimi biliﬂim
teknolojisini takip etmesi yan›yla devam etmekte olan bir meslektaﬂ ve bir camia
olmaya devam edece¤iz de¤erli arkadaﬂlar›m.
Mesle¤imiz yeminli malî müﬂavirlerin neresinde olmal›d›r gibi bir ifade vard›.
ﬁu haliyle de zaten yeni düzenlenen yanlar›yla da biz yasan›n bu halini savunuyoruz. Ancak, üst çat›s›nda buluﬂtu¤umuz yeminli malî müﬂavirlik mesle¤iyle malî
müﬂavirlik unvan› alt›nda toplanacak mesle¤imiz o ortak çat›n›n alt›nda karﬂ›l›kl›
güven, samimiyet, iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂma duygusunu her anlamda geliﬂtiren bir süreci takip etmelidir diye özetlemek istiyorum.
Ba¤›ml›, ba¤›ms›z muhasebeci olmamal›d›r deniyor. Buradaki ba¤›ms›zl›k, bir
kelime anlam›nda, serbest çal›ﬂmay› içerdi¤i için de¤il de, bir yerde çal›ﬂmay› içerdi¤i için böyle bir ifade san›yorum baﬂka da bir ifade bulunamad›¤› için yer bulmuﬂtur. Yoksa, baﬂka bir anlam, ifade taﬂ›d›¤›n› zannetmiyorum.
Yabanc›lar›n Türkiye’de çal›ﬂmas›na ne diyoruz gibi bir ﬂey vard›, bu yasam›zda da yer al›yor. Yer al›ﬂ ﬂekliyle kat›l›yorum, Türkiye’nin ça¤daﬂ modern dünyaya
entegre olmas›nda, bütünleﬂmesinde biz istemezsek de zaten o süreç yaﬂan›yor,
ama biz tabiî ki bunun taraf› olaca¤›z, bunun içinde yer alaca¤›z, o yan›yla da onlar›n Türkiye’de çal›ﬂma hakk› zaman içerisinde olmakla birlikte, bizim de o ülkelerde
çal›ﬂabilme hakk›m›z›n oldu¤unu da, olmas› gerekti¤ini de, oldu¤unu düﬂünmek lâz›m.
Yine, ‹smail Güneﬂ arkadaﬂ›m›z›n bir katk›s› vard›. Meslekte uzmanlaﬂma
sa¤lanmal›, meslektaﬂ profili ve perspektifi konular›nda katk›larda bulundu. Bütünüyle kat›l›yorum, ‹zmir Odam›z›n da bu konuda kitapç›k ﬂeklinde bir çal›ﬂmas› vard›r, orada da çok öncelikle vurgulanan konulardan biridir. Özellikle meslekte uzmanlaﬂma san›yorum mesle¤imizin gelece¤i aç›s›ndan da, bu camiam›z›n yakalayaca¤›
yeni ufuklar aç›s›ndan da, Türkiye’ye kazand›racaklar› aç›s›ndan da çok önemli bir
çal›ﬂma olarak ortada duruyor, çok önemsenmesi gereken bir çal›ﬂma olarak ortada duruyor. Ben, yaklaﬂ›mlara, katk›lara bu ﬂekilde bir katk›da bulunmak istedim.
Sözlerimi bitirmeden önce, ‹stanbul Odam›za, böyle bir f›rsat› verdi¤i için, tekrar
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yasam›z›n 11. kabul ediliﬂ y›l dönümünde teﬂekkür ediyorum. Ama yine bir baﬂka teﬂekkürü de sizlere, dört saattir yaklaﬂ›k burada dinleme zahmetini gösterdi¤iniz
için ﬂükranlar›m› ve teﬂekkürlerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.

Sabri Tümer
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. ‹kinci s›rada Bursa Odam›z›n Baﬂkan› Say›n
Bülent Çetin Bey var. Buyurun sözü size veriyorum.

Bülent Çetin
De¤erli dostlar, öncelikle yabanc› meslek mensuplar›ndan baﬂlamak istiyorum. ‹ki y›l boyunca say›n üstatlar›m›z, yeminli malî müﬂavir üstatlar›m›z bu konudan çok s›k›nt›l›yd›, yabanc› ortak kuruluﬂlar›nda yabanc› ﬂirketler d›ﬂar›dan malî
müﬂavirleri ve yeminli malî müﬂavirleri getiriyorlard›, ama ﬂimdi yeni yasada ne kadar güzel bir ﬂey TÜRMOB’a u¤rayacaklar ilk önce. Yani, bunu defalarca yeminli
üstatlar›m›z gündeme getiriyordu, bizler bu iﬂleri yapam›yoruz, d›ﬂar›dan insanlar
kendi dan›ﬂman›n› birlikte getiriyor diyorlard›. ﬁimdi yasaya konulan maddeye de
bakt›¤›n›z zaman, yasa bunu s›n›rl›yor, bundan sonra gelecek kiﬂiler e¤er yan›nda
getiriyorsa yabanc› bir ﬂirket, mutlaka TÜRMOB’tan onun eﬂde¤erini alacakt›r.
Pazar araﬂt›rmas› yönünden bakt›¤›n›z zaman yeni pazarlar yaratmak zorunday›z. Küreselleﬂme anlam›nda bir sunu sundum ben. E¤er bizim meslektaﬂ›m›z
kendini yetiﬂtiremiyorsa, d›ﬂ pazarlarda rekabet gücünü art›rm›yorsa, o meslektaﬂ›m›z›n kabahati art›k. Yabanc› dil bilecek, d›ﬂ ülkelerin mevzuat›n› bilecek. Önümüzde bir pazar var arkadaﬂlar, Türki cumhuriyetleri, Sovyetler'in oldu¤u yerde, muhase be organizasyonu yok, hiçbir sistem yok, iﬂte büyük bir pazar. Tüm meslektaﬂlar›m›z oraya gitmeye çal›ﬂacak, bundan güzel pazar olmaz.
Gelelim yine ba¤›ml›-ba¤›ms›z ayr›m›na, defalarca biz iki y›l boyunca staj s›nav
yönetmeli¤ini tart›ﬂt›k de¤erli arkadaﬂlar. Geçmiﬂe bakt›¤›n›z zaman kesinlikle
stajla yönetim ve denetim diye bir staj yoktur arkadaﬂlar, böyle bir ﬂey yok. Biz
bunu defalarca söyledik. ﬁimdi yasaya bunu koyuyorlar iﬂte. Geçmiﬂte biz ne yapt›k? Yasal olmayan iﬂi yapt›k. Arkadaﬂ›m›z s›zlan›yor, niye s›zlan›yorsunuz? Bizim
de serbest olarak çal›ﬂt›¤›m›z bir sürü firmalar›m›z var, malî müﬂavirlik yapt›¤›m›z,
orada da yok arkadaﬂ›m, bak orada da yapam›yor, sadece yan›m›zda çal›ﬂacak bürolarda. Yani, bizim de kayb›m›z var, biz de ses ç›karm›yoruz. Demin Masum üstat
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çok güzel ﬂeyler söyledi, temel amaç burada hizmet akdiyle çal›ﬂma anlam›ndaki
denetim anlam›d›r. Bizim de kay›plar›m›z var, yeminli üstatlar›n da kay›plar› var,
onlar›n da bir sürü firmalarda dan›ﬂmanl›k yapt›¤›n›, tam tasdik yapt›¤› firmalar
da onlar da stajyer yapam›yor art›k bu yasaya göre. Onun için biraz da öyle bakmas› lâz›m, biz mesle¤in gelece¤ini biraz daha planlamak, programlamak amac›yla
bu maddelere özellikle de karﬂ› ç›kmamak ve desteklemek amac›yla söylüyorum.
Yine bu arada özellikle baz› arkadaﬂlar›m›z›n ç›k›p teﬂekkür etmesi lâz›m de¤erli arkadaﬂlar. ﬁimdi bu yasada o kadar güzel bir madde var ki, hepimizin baﬂ›na
zaman zaman gelir, gelebilir, oda disiplin kurulundan ceza alm›ﬂ olabilirsiniz, bir nedenden dolay› üç ay meslekten men. Ne yap›yorsunuz arkadaﬂlar? ‹ﬂ yerini kapatmak zorundayd›n›z geçmiﬂte. Ne olacakt›? Yani, hata yapm›ﬂ olabilir, eleman›n›z
yapm›ﬂ olabilir, disiplin mekanizmas› çal›ﬂm›ﬂ olabilir, üç ay meslekten men ald›n›z,
bütün müﬂterinizi da¤›tacak m›s›n›z? ‹ﬂte bu yasada güzel bir madde getirmiﬂler.
Oda taraf›ndan bir tane ruhsatl› meslek mensubu o büroyu üç ay götürecek veya
alt› ay götürecek, tekrar size teslim edecek, birlikte çal›ﬂacaks›n›z. Bunlar güzel
ﬂeyler, yani yasan›n özü ne biraz bakt›¤›n›z zaman da, tabiî eksiklikler yok de¤il, biz
de istiyoruz, Masum Bey y›llard›r Hesap Uzmanlar› Kurulu'yla merkeziyle de kavga
etti, bizim Genel Baﬂkan Yard›mc›s›'yken. Bundan herkes s›nava girecek, siz de s›nava gireceksiniz dedi, ama demek ﬂu yasay› da bizlerle birlikte, odalar›n görüﬂleri
al›nd› ama, gücümüz yetmiyor demek ki ﬂu dönemde, o anlamda koyamad›k, belki
önümüzdeki süreçte mutlaka yine tepkiler biraz daha fazla, iﬂte Meclis'te gücümüz
250-300 milletvekili olsa o insanlar› da s›nava alaca¤›z, zaten temel amac›m›z da
herkesin bu mesle¤e s›navla girmesi düﬂüncesindeyiz.
Cahit Bey'in fikrine kat›l›yorum, Say›n Baﬂkan›m da söyledi, odalar›n tabii bu
en büyük s›k›nt›s› bu taahhütlü gönderiler.
Bir s›k›nt›m›z daha var, siz ‹stanbul’da bunu yaﬂam›yorsunuz ama, iﬂte üstad›m onu da ayarlam›ﬂ, blok liste, biz elle yaz›yoruz. Geçmiﬂte arkadaﬂ›m 90 küsur
delegeyi, yönetim, denetim, hepsini elle yaz›yorduk. Bir insan oy kullanmaya girdi¤i
zaman bir saat ter içinde kal›yordu. ‹ﬂte Masum üstat bunlar› da halletmiﬂ ﬂimdi,
gerçekten bizim görüﬂlerimiz de bu madde olarak blok liste ﬂeklinde geçebilecektir.
Bunun yan›nda yine demokratik olarak oda ortamlar›yla çeﬂitli organlar oluﬂturulmuﬂ, bunlara da teﬂekkür etmek lâz›m; Dan›ﬂma Meclisi'nden tutun, di¤er
ﬂeylerde. Yani, eleﬂtirdi¤iniz zaman öbürlerini de söylememiz lâz›m zaman zaman.
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Tabii bu yasa teklifi henüz kesinleﬂmedi, önümüzde dönemde Say›n Genel
Baﬂkan; Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›n› bununla ilgili de yine yapacaklar, burada da
olacakt›r, önergelerimizi Masum Bey belki Meclis'te de bunun takipçisi olacakt›r, bu
anlamda bir baﬂlang›çt›r diyorum, mesle¤in önünü açmakta bir baﬂlang›çt›r, meslektaﬂ›n önünü açmakta bir baﬂlang›çt›r. Olumlu buluyoruz.
‹stanbul Odas›'n›n düzenlemiﬂ oldu¤u bu paneli, baﬂta Baﬂkan ve yöneticiler
ve siz de¤erli üyelere, hepinize teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.

Sabri Tümer
Biz teﬂekkür ederiz Say›n Baﬂkan. Efendim, son sözü Türkiye’nin en büyük
meslek odam›z olan Say›n Oda Baﬂkan›m›z Yahya Ar›kan’a veriyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan.

Yahya Ar›kan
Say›n Baﬂkan, teﬂekkür ediyorum. Büyük olan muhasebe camias›; her zaman
oldu¤u gibi. Tabiî bu tip yasalar› enine boyuna tart›ﬂmam›zda büyük bir yarar var
de¤erli arkadaﬂlar. Tabii ülkemizdeki muhasebe mesle¤ini dünyadaki di¤er ülkelerde
uygulanan uygulamalardan farkl› görülmemesi gerekiyor. Burada arkadaﬂlar›m›zla
farkl› yaklaﬂ›mlar›m›z olabilir, farkl› düﬂüncelerimiz olabilir, bunlar son derece do¤al.
Bu Dördüncü Muhasebe Denetim Sempozyumu'nda çok sevdi¤im vizyonla ilgili birkaç bölüm var, özellikle beﬂ önemli beceri, beﬂ önemli hizmet ﬂeklinde baﬂl›klar var,
sadece beﬂ önemli de¤erle ilgili beﬂ tane ilke size aktarmak istiyorum: Sürekli e¤itim ve yaﬂam boyu ö¤renme. Yeterlilik. Dürüstlük. ‹ﬂ dünyas›yla ilgili geliﬂmelere
uyum sa¤lamak. Ve tarafs›zl›k.
ﬁimdi sevgili Orhan arkadaﬂ›m›z da Ba¤›ml› Çal›ﬂanlar Komisyonu Baﬂkan› oldu¤u dönemde bir panel de düzenledik. Gerçekten ba¤›ml›-ba¤›ms›z olay›n› çok tart›ﬂt›¤›m›z bir konu, hatta yanl›ﬂ hat›rlam› yorsam o toplant›y› Yücel Sayman yönetmiﬂti. Bunu tart›ﬂmaya devam edece¤iz, öyle gözüküyor.
Ben çok önemsedi¤im bir konu üzerinde durmak istiyorum, üslup üzerinde de¤erli arkadaﬂlar. ﬁimdi ﬂurada Say›n Türker’in yerinde baﬂka bir milletvekili olsa, çok
aç›kça söylüyorum, birçok ﬂeyleri bu kadar rahat konuﬂmam›z söz konusu de¤il.

Sabri Tümer
Niye bu kadar vakit ay›rs›n zaten, baﬂka kimse ay›rmaz.
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Yahya Ar›kan
Tabiî Baﬂkan›m, onu izah edece¤im de. Yani, Say›n Türker’in suçu meslek
mensubuysa, bunu de¤erlendirmemiz gerekiyor. Özellikle baz› kurumlarda birçok arkadaﬂ›m›zla farkl› düﬂünebilir, kabul etseniz de etmeseniz de baz› gerçekler var de¤erli arkadaﬂlar›m. Bunlardan bir tanesi, özellikle serbest muhasebecilik olay›n› çok
basit gibi görmek, çok önemsiz gibi göstermek ve bunun alt›nda çok önemli olaylar
bulmuﬂ gibi anlatmak bu meseleyi as›l sapt›rman›n bana göre baﬂ›nda geliyor. Dört
y›ld›r, beﬂ y›ld›r bu meslek camias›nda olay› tart›ﬂ›yoruz, inand›¤›m›z için tart›ﬂ›yoruz, inand›¤›m›z için gündeme getiriyoruz, bu konuda ›srar›m›zdan vazgeçmeyece¤iz
de¤erli arkadaﬂlar. Bu odan›n üyelerinin malî müﬂavir olarak tek unvana dönmesi
en az meslek yasas› kadar yürürlü¤e girmesi kadar çok önemli gördü¤ümü ifade
etmek istiyorum.
Bu anlamda sevsek de, sevmesek de bir araday›z. Bir sürü uygulamalar bu
do¤rultuda olmuﬂ, çok önemli s›k›nt›lar› gördük, 2 No'lu meslek karar›n› ç›kard›k,
SM’nin SMM ile ortakl›k kurmas› olay›nda oldu¤u gibi. Burada amac› iyi belirlemek
gerekiyor. Gelece¤i çok iyi ﬂekilde görmek gerekiyor ve buna göre de alt yap› oluﬂturmak gerekiyor de¤erli arkadaﬂlar›m.
Ama, üslupla ilgili, özellikle dernek genel baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ bir arkadaﬂ›m›z›n
Türkiye gündemine ›ﬂ›k tutan, ikide bir de bu meslek odas›n› Bakkallar Odas›'yla ve
di¤er odalarla yan yana koyman›n hiç hakk› olmad›¤›na inan›yorum. Yoksa siz de bir
dernek genel baﬂkanl›¤› yapt›¤›n›zda baﬂka derneklerle yan yana koyarak hiçbir yere
var›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ifade etmek istiyorum. Siz kabul etseniz de etmeseniz de bu meslek odas› Türkiye’nin gündemine imza atmaya devam edecektir. Bunu bu ﬂekilde görmekte büyük yarar var, o anlamda bu tür üsluplardan uzak durmaya, biraz da benim arkadaﬂlara önerim ﬂu: Sloganlar› b›rak›n arkadaﬂlar. ‹nﬂallah baﬂka bir toplant›da ben arkadaﬂlar›m›n ba¤›ms›z meslekten de¤il anlatmak istediklerini de bu camiaya dürüst bir ﬂekilde anlat›rlarsa bilgi sahibi oluruz diye düﬂünüyorum.
Özellikle de¤erli konuklar›m›za, ‹zmir ve Bursa Oda Baﬂkanlar›na, yeni çiçe¤i
burnundaki Genel Baﬂkan›m›z, baﬂta Say›n Tümer’e ev sahibi olmam nedeniyle ayr›ca teﬂekkür ediyor, sabr›n›zdan dolay› da hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
Teﬂekkür ediyorum.
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>>> PANEL

SANATÇI GÖZÜYLE VERG‹ DÜNYASI

Tarih

: 22-01-2002

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: R›fat KUTLU
‹SMMMO ‹nsan Kaynaklar›
Komitesi Baﬂkan›

Oturum Baﬂkan›

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›

Panelistler

: Beyaz›t ÖZTÜRK
Sanatç›
Bülent ﬁENVER
Türkiye Etik De¤erler Merkezi
Baﬂkan›
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R›fat Kutlu
‹nsan kaynaklar› faaliyetleri iletiﬂim iﬂbirli¤i ve sürekli bireysel geliﬂim çerçevesinde görünmeyi amaçlamaktad›r. Dünyan›n en de¤erli varl›¤› insand›r. ‹nsano¤lu
her ﬂeyin üstündedir, insana de¤er veren toplumlar›n kaynaklar›n› tüketmek kolay
de¤ildir. ‹nsan kaynklar›n›n do¤as› ve iﬂlevleri son y›llarda çok geliﬂmiﬂtir. Teknolojik
ve tar›msal perspektiften bak›ld›¤›nda geleneksel personel uygulamalar›ndan oldukça farkl›l›k göstermektedir. ‹ﬂ odakl› uygulamalar günümüzde yerini insan odakl› uygulamalara b›rakm›ﬂt›r, yeﬂillendirilmesi gerektirmektedir.
Böylece insan kaynakl› çal›ﬂanlar›na düﬂen görev ve sorumluluklar artmaktad›r. Bu noktada ortaya ç›kan ve göz ard› edilmemesi gereken önemli bir nokta ise
insan kaynakl›, h›zla de¤iﬂen ve geliﬂen dünyadaki tüm e¤ilim ve uygulamalar›n takip edilmesidir. Bu ba¤lamda paylaﬂt›r›labilecek en güzel söylev bir Çin atasözüdür.
“Bin y›l› plan l›yorsan›z pirinç, 20 y›l› planl›yorsan›z a¤aç, 100 y›l› planl›yorsan›z insan yetiﬂtiriniz.”
Bu toplant›da bizleri yaln›z b›rakmayan siz de¤erli konuklar›m›za, ‹nsan Kaynaklar› Komitemiz ad›na en derin sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum. Bir dahaki aktivitemizde tekrar bir araya gelmek üzere teﬂekkür ediyorum, sayg›lar›mla.

Sunum
Say›n Oda Baﬂkan›m›z Yahya Ar›kan. Buyurun efendim.
Sanatç› dostumuz Beyaz›t Öztürk, buyurun.
Türkiye Etik De¤erler Merkezi Baﬂkan› Say›n Bülent ﬁenver buyurun efendim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum. Bildi¤iniz gibi muhasebe mesle¤i 1990 y›l›nda yasal statüye kavuﬂtu, 1990 öncesinde aç›kças› kamuoyunda çok önemli kimli¤i
olmayan, bir baﬂka deyiﬂle itibarl› olmayan bir meslek grubu.
1990’da meslek yasam›z yürürlü¤e girdi bütün Türkiye’de. Hemen hemen her
ilde bir odam›z kuruldu. Yine bildi¤iniz gibi 1990’dan bu yana en öne çekti¤imiz konu
e¤itim konusu oldu. E¤itim yeterli miydi? Yeterli olmad›¤›n› her yerde ifade ettik,
dedik ki bir mesle¤i meslek yapan etik kurallard›r.
Gerçekten sevindirici olan nokta ﬂudur: ﬁu anda kamu görevi yapan meslek
odalar› içerisinde etik kurullar›yla ilgili bir meslek karar› olan tek kuruluﬂ biziz de-
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¤erli arkadaﬂlar. 18 Ekim 2001 tarihinde 3 tane meslek karar›m›z yay›nland› biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi etik kurallarla yap›lan bir meslek karar›. Etik kurallar neyi oluﬂturuyor? Gerçekten de bir meslek örgütünün topluma karﬂ›, üyesine
karﬂ› bu tip kurallar› oldu¤u zaman hem üyenin toplumdaki itibar›n› art›r›yor hem
de toplumun meslek grubuna bak›ﬂ›n› de¤iﬂtiriyor.
Biz gerçekten son derece önem veriyoruz. Aç›kça söylemek gerekiyorsa sadece toplumda malî müﬂavirlik kurallar› olmas› yeterli midir? Bize göre yeterli de¤il.
Medyan›n da etik kurallar› olmas› lâz›m, doktorun da etik kurallar› olmas› lâz›m,
avukat›n da olmas› lâz›m, kiﬂilerin, kurumlar›n, hayat›n her alan›ndaki kural›n olmas› gerekiyor.
‹ﬂte bugün bu konuda bir söyleﬂi gerçekleﬂecek. Ben ilk sözü hepinizin yak›ndan tan›d›¤›, gerçekten büyük bir keyifle izledi¤imiz Say›n Beyaz›t Öztürk’e verece¤im. Tabii biraz s›k›ﬂt›raca¤›z. Özellikle sanatç›lar›n vergi dünyas›na, muhasebe
dünyas›na bak›ﬂ› nedir, beklentileri nelerdir? Baﬂka bir anlamda Türkiye’deki bürokrasi nas›l gidiyor, memnun musunuz, bir hem sanatç› hem de bir vergi mükellefi olarak buralardan sohbetimize baﬂlayal›m. Buyurun efendim ilk söz sizin.

Beyaz›t Öztürk
Öncelikle s›k›ﬂt›m onu söyleyeyim, kolay oluyor s›k›ﬂt›rman›z. Türkiye’de etikle
ilgili ve veriyle ilgili bir söyleﬂiye kat›lma oran›n›n nas›l oldu¤unu hepimiz gördük.
Türkiye’de eti¤e ve vergiye bak›ﬂ aç›s›n› böylelikle daha netleﬂtirmiﬂ olduk.
Etik olmayan ﬂeylerden konuﬂuldu¤u zaman daha kalabal›k dinleyici gruplar›
geliyor, onun için hiç de¤ilse gelenlere, bas›n mensubu arkadaﬂlara, bu paneli düzenledi¤iniz için size ben teﬂekkür ederim. Ça¤›rd›¤›n›z için ayr›ca teﬂekkür ederim.
Böyle bir yerde olmak benim için gurur verici bir ﬂey. Ama, vergide rekortmen olmasayd›m da yine burada o tür söyleyece¤im bir ﬂeyler vard›. ﬁimdi böyle parayla konuﬂuyormuﬂ gibi oldu ama ben Türkiye’deki bir camian›n içinde bir insan olarak
medya, sanatç› camias›, o camian›n içinde bir insan olarak vergi verirken veya baz›
etik de¤erlere sahip ç›kmaya çal›ﬂ›rken hiçbir zaman, ço¤unlukla daha do¤rusu camian›n içindeyim ﬂöyle yapmal›y›m, böyle yapmal›y›m diye düﬂünmedim.
ﬁimdi ben buyum, kameran›n önünde olmasayd›m bile, 60 milyonun tan›d›¤›
bir adam olmasayd›m bile böyle bir adam oldu¤um için görevlerimi nas›l gerektiriyorsa o ﬂekilde yerine getirmeye gayret eden bir adam›m. Bu iﬂ onun için beni çok
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fazla de¤iﬂtirmedi, ama örnek olmas› aç›s›ndan böyle ﬂeyler yapm›ﬂ olmak tabii
çok daha güzel olmal› benim için. Ama, biz ben buraya yaz›ld›¤› için söylüyorum,
yoksa kendimi hiçbir zaman bir sanatç› olarak görmüyorum. Biz sanatç›lar denince
böyle çok bana ﬂey geliyor, garip geliyor ama, bu iﬂin içindeki insanlar olarak ne yaz›k ki Türkiye’nin hep günah keçisi konumunday›z. Yani, televizyonlarda göründü¤ümüz için, 60 milyonun gözü önünde oldu¤umuz için verdi¤imiz vergiden yaﬂad›¤›m›z
iliﬂkilere kadar her ﬂey göz önünde ve eleﬂtirilmeye çok müsait. Onun içinde en ufak
bir fatura yanl›ﬂl›¤›nda, en ufak bir serbest meslek makbuzu yanl›ﬂl›¤›nda bile ç›kar›ld›¤›m›z mahkemelerde alaﬂa¤› ediliyorsunuz ve toplumun gözünde bir anda yerle
bir olabiliyorsunuz.
Halbuki Türkiye’de araﬂt›r›lmas› gereken, yani büyük boyutlarda, daha büyük
kaçaklar›n oldu¤una ben inan›yorum. Ama bu görünmüyor veya gösterilmiyor. Bizler
konumumuzdan dolay› biraz daha ön planda oldu¤umuz için bu iﬂin iﬂte ma¤durlar›
konumunda oluyoruz. Ama, ben yine ﬂunu söyleyeyim: Vergi rekortmeni diye bir kelimenin anlam›n› hiçbir zaman anlayamad›m. Rekortmen bir kiﬂi olamaz, bunu daha
önce de söyledim. Ben kazand›¤›m paran›n vermem gereken k›sm›n› devlete ödedim.
Memur da kazand›¤› paran›n vermesi gereken k›sm›n› devlete öder. O o kadar kazand›, ben bu kadar kazand›m, o da bir rekortmen, ben de bir rekortmenim. Onun
için rekortmenlik kelimesi bana, cümlesi bir garip, yani anlayamad›¤›m bir ﬂey olarak geliyor.
Vergi vermek ﬂöyle bir ﬂey, asl›nda yani insan›n do¤as›nda olan bir ﬂey de¤il
tabîî ki vergi vermek. Yani, ben illa gideyim de vergi vereyim, Allah’›m vergi vermeyi
çok seviyorum diyen bir insan olaca¤›n› zannetmiyorum. Biraz önce de bunu konuﬂtuk, vergi verilmiyor al›n›yor zaten. ‹nsanlar›n seve seve vergi vermesini gerektirecek bir ﬂey yok. Bu ülkede ne yaz›k ki ben daha karﬂ›laﬂmad›m. Yani, çünkü bir vergi
veriyorsunuz bunun karﬂ›l›¤›n› bir ﬂekilde görmüyor insan.
Ben bir sanatç› olarak bunun karﬂ›l›¤›n› kültür merkezi olarak görmek isterim
veya bir sinema salonu olarak, bir tiyatro salonu olarak görmek isterim veya sanatla ilgili d›ﬂa aç›k olarak görmek isterim. De¤iﬂik ﬂekillerde görmek isterim. Bir
futbolcu bunu bir tesis olarak görmek ister, bir vatandaﬂ da bunu köprü paras›n›n
aﬂa¤› indirilmesi, yol su elektri¤in daha düzenli akmas›, ulaﬂ›m›n, iletiﬂimin daha
kolay olmas›, sosyal haklar›n daha fazlas› ﬂeklinde düﬂünebilir. Ama, ne yaz›k ki
Türkiye’de y›llard›r biz do¤ru toplan›ld›¤›na inand›¤›m›z, bize hep böyle aﬂ›lanan bu
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vergi bize do¤ru ﬂekilde dönmesini görmedi¤imiz için insanlar da vergilerini verirken
biraz daha tereddüte düﬂüyorlar.
Vergi vermeyi ben ﬂöyle alg›l›yorum aç›kças›. Bir para kazan›yoruz, onu gidip
vergisini vereyim, ben iyi insan olay›m ﬂeklide bir görev de¤ildir vergi vermek. Vergi
vermek bir gidiﬂat›n sonucunda olan bir ﬂeydir. Yani, iyi bir insan, topluma faydal›
bir insans›n›z, iyi örnek olmaya gayret eden bir insans›n›z, yard›msever bir insans›n›z, daha do¤rusu insansan›z bu vergiyi de verdi¤iniz zaman yani böylece insanl›¤›n›z biraz daha pekiﬂmiﬂ olur bu verginin iyi yerlere gidece¤ini düﬂünerek. Ama sadece verginizi verip de, düzenli olarak verginizi verip onun d›ﬂ›nda hayat›n›zda kötülük
yaparak, baﬂka yer lerden kaçarak, baﬂka ﬂekillerde geçiyorsa o verdi¤iniz verginin
de bir hayr›n›n oldu¤una çok fazla inanm›yorum.
Onun için etik ve verginin burada bir buluﬂmas› oldu¤una inan›yorum ben.
Günlük yaﬂamdaki insan olmak, sosyal bir varl›k olmak, vergi de iﬂte burada bir kesiﬂti¤i nokta oldu¤una inan›yorum. Türkiye’de bizler ne yaz›k ki, tabîî böyle mikrofonun baﬂ›na geçti¤imiz zaman at›p tutmakta, ortal›¤›n tozunu att›rmakta çok birincil milletiz, mikrofon elimize geçti¤i zaman söyleyece¤imiz çok ﬂey var aç›kças›.
Ama, yerine getirmekte ne yaz›k ki çok baﬂar›l› bir millet de¤iliz.
Geçen bana yöneticilikle ilgili sorular olmuﬂtu, iyi bir yönetici misiniz diye?
Toplum devletin aynas› devlet de toplumun aynas›d›r. ‹yi yönetilmeyen bir devlette
iyi bir yöneticinin ç›kmas› çok zordur. Ama, iﬂin baﬂtan baz› ﬂeylerin, çok yukar›dan
temelden daha do¤rusu iyi oturtulmas› lâz›m diye düﬂünüyorum.

Bir Kat›l›mc›
ﬁimdi, biraz önce gerçekten çok önemli, bunun alt›n› çizdiniz. Asl›nda vergi zor
bir kavram, fakat yurttaﬂ olman›n da bir sonucu. Evet, yani bu ülkede yurttaﬂ›m
diyebilmenin yolu vergi vermekten geçiyor. Ama maalesef biz ülkemizde vergi vermeme büyük bir sanat haline gelmiﬂ. Biraz önce ifade etti¤iniz gibi belki de bu toplanan vergilerin nereye harcand›¤› konusunda bir ﬂeffafl›k olmamas›ndan da kaynakl›.
ﬁeffafl›k var asl›nda, harcanm›yor. Harcand›¤›n› görmedi¤imiz için.
Sohbetinizde iﬂte serbest meslek makbuzunu yanl›ﬂ düzenlenmesinden dolay›
yarg›dan, bir ﬂeylerden bahsettiniz. Biraz açabilir misin; orada ne gibi s›k›nt›lar yaﬂad›n? Çünkü, biraz önce Baﬂkan aç›l›ﬂta anlatm›ﬂt›. ﬁuydu biz 1990’da kurulduk.
Oda’n›n üyesi ruhsatl› meslek mensuplar› içerisinde etik kurallar› oturtmaya çal›ﬂan, bu konuda farkl› davranan gözünün yaﬂ›na bakmayan, biraz…
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Beyaz›t Öztürk
Biz gözümüzün yaﬂ›na bak›lmas›n› istiyoruz, bizim tek s›k›nt›m›z bu. Çünkü,
a¤lad› m› acayip a¤l›yoruz. ﬁimdi ben ‹stanbul’a 67 sene önce gelen bir adamd›m,
d›ﬂar›da biraz bunun sohbetini yapt›k, öyle san›yorum siz ö¤renmiﬂiniz yani, anlatmak istedi¤imiz buydu. 67 sene önce ben ‹stanbul’a ilk defa geldim ve ﬂurada Halkal›’da oturuyordum, ayda 12 milyon lira maaﬂ al›yordum çal›ﬂt›¤›m yerden, 6 milyonunu ev kiras› olarak veriyordum, geri kalan 6 milyonla geçinmek zorunda kald›m.
Bu da rastlamamla beraber ‹stanbul’da anketör olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m ve çok
ucuz miktara, yaklaﬂ›k 11.5 senem geçti ‹stanbul gibi bir ﬂehirde.
Daha sonra paraya kavuﬂtum, para kazanmaya baﬂlad›m ve ciddî rakamlar
kazanmaya baﬂlad›m, ama hayat›m›n 25 senesi boyunca parayla hiç iﬂim olmad›¤›
için benim kazand›¤›m paran›n ne yap›lmas› gerekti¤ini, verginin ne oldu¤unu, bunun
ne kadar›n› verece¤imi bilmiyordum. Malî müﬂaviri ilk defa gördüm, yeminlisini hiç
tan›m›yordum…
‹lk defa karﬂ›laﬂt›m, ama bizler bir yaprak gibi ‹stanbul’a ilk gelen insanlar›z,
rüzgâr ne tarafa eserse o tarafa do¤ru uçuﬂan insanlar›z ve kollanmayan insanlar
oldu¤umuz gibi, hatta dedi¤im gibi bir ﬂekilde bertaraf edilmeye çal›ﬂ›lan insanlar›z.
Yani, bak ﬂimdi yakalansa da bunu bir indirsek diye bak›lan insanlar›z.
Onun için o dönemde benim baﬂ›ma da böyle kötü ﬂeyler geliyordu az kals›n.
Malî müﬂavir veya organizatörümle, menajerimle yaﬂad›¤›m s›k›nt›lar, sorunlar vard›. Fakat, daha sonra a¤abeyimin Türkiye’ye dönmesiyle beraber bütün bu iﬂleri çok
daha iﬂin içine girerek, çok daha samimi ﬂekilde bire bir halletmeye çal›ﬂt›m. Benim
tek bir amac›m vard›, askerlik Türkiye’de ne kadar önemsenen bir ﬂeyse vergi de o
kadar önemsenen bir ﬂey. 500 milyarl›k bir kaçakta da mahkemeye düﬂebilirsiniz,
ufak bir kaçakta da mahkemeye düﬂebilirsiniz. Ama, o mahkemede o kameralar sizi
çekti¤i zaman benim hayat›m bitmiﬂ demektir.
Onun için insanlar›n yüzüne bakamam, yani soka¤a ç›kacak halim kalmaz.
Mundar olaca¤›m› düﬂündüm daha do¤rusu öyle bir ﬂeyden sonra. Onun için çok
dikkat ettim bu konulara ve bu iﬂleri hallettim, çok düzene soktum, hatta o kadar
düzene sokmuﬂtum ki, iﬂte yani fazla düzenden bu hale geldik.
Tabîî enteresan taraflar› var Türkiye’nin, ﬂikâyet edemeyece¤iniz, araﬂt›ramayaca¤›n›z, bilmiyoruz biz yani biz. Meselâ ben geçen sene vergi ödedim ve ödemekten dolay› çok enteresan bir ﬂekilde çok büyük bir gurur duydum, yani çok sevindim
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böyle vergi ödedim diye, sahiden çok sevindim. Fakat, Türkiye’de birçok insan bana
enayisin dedi. Yani, Türkiye’de vergi ve sisteme bak›ﬂ iﬂte böyle. Sokakta insanlar
sanki böyle yani dalga geçmeler filan bakt› bize.
ﬁimdi, geçenlerde Türkiye’de bir ﬂekilde vatan kahraman› oldum, ad›ma yak›ﬂt› beyaz gibi beyaz diye manﬂetler at›ld›. Bunlar çok güzel ﬂeyler benim için, sahiden çok güzel ﬂeyler ama, ülke öyle bir ülke ki, bir sene sonra yani bu dengeyi çok iyi
korumak lâz›m. Ben, alamad›¤›m kona¤›n vergisini ödedi¤im için, bak›n burada sizler
vars›n›z haz›r varken söyleyeyim ben size, baﬂka birine anlatsam kimse inanmaz.
Alamad›¤›m kona¤›n vergisini ödedi¤im için bu sene verilecek vergiyi ﬂüpheli alacak
olarak vergimden düﬂtüm büyük bir ihtimalle düﬂebilirsem ﬂüpheli alacak olarak da
bu sene ödeyece¤im vergi düﬂük görünecek ve bu sene de medyada benim hakk›nda
ve halk aras›nda bizim çocuk ak›lland› ﬂeklinde haberler ç›kacak.
Bunu ﬂimdiden biliyorum. ‹ﬂte Türkiye’nin garip taraf› bu. Ödesin suçlusun,
ödemesen baﬂka bir ﬂekilde suçlusun. Yani, ne yaparsan yap sana kulp tak›l›yor.
Onun için bu konularda tabîî ki stres yaﬂ›yoruz, üzüntü yaﬂ›yoruz. Ama dedi¤im gibi vergisini düzenli olarak veren herkes bu ülkenin vergi rekortmenidir.
Ben bu saatten sonra hata yaparsam vergiyle ilgili bu benim suçumdur. Yani,
sadece benim suçumdur. Ama, yeni gelen insanlar var ‹stanbul’a, sanatç› arkadaﬂlar›m›z, dostlar›m›z, gelen insanlar var, bunlar bu iﬂi bilmiyorlar, bunlar›n s›rt›ndan
bir ﬂeyler kazan›labilir. Onlara birilerinin yard›mc› olmas› lâz›m.
Televizyonda her mahkemede gördü¤ünüz insan da suçlu de¤ildir, bunu da
böyle kabul etmek lâz›m. Biraz da polisin ve medyan›n elinde olan bir ﬂey. Suçu ispatlanana kadar insanlara belki de göstermemek lâz›m. Çünkü, bir anda 60 milyonun önüne seriyorsunuz, adam o iﬂten beraat bile etse, hiçbir ﬂey suçu olmasa bile
ufac›k bir 3 liral›k fatura yüzünden hayat› yanabiliyor, insan›n hayat› öyle kolay
söndürülmemeli.

Yahya Ar›kan
Evet, sevgili Beyaz’a teﬂekkür ederiz.
ﬁimdi efendim ikinci konu¤umuz Say›n Bülent ﬁenver, Say›n ﬁenver’in bir baﬂka kimli¤i var, Odam›z›n üyesi, malî müﬂavir, bunu da size tan›tmak istedim. Geçti¤imiz günlerde kurdular, Türkiye Etik De¤erler Merkezi de¤il mi efendim? Bu at›fla
söyleﬂimize devam edelim, sohbetimize. Buyurun efendim.
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Bülent ﬁenver
Çok teﬂekkür ediyorum, herkese teﬂekkür ediyorum. Türkiye’de hepimizin s›k›nt›s›n› çekti¤i çok önemli konular da var. Herkes Türkiye’nin bugün içinde bulundu¤u
durumdan bir biçimde memnun de¤il ve bir biçimde bir ﬂeylerin de¤iﬂmesi gerekti¤ini herkes çeﬂitli platformlarda hayk›rmak istiyor, hayk›rabilenler hayk›r›yor, baz›lar›
içinden hayk›r›yor, ama bir gerçek var Türkiye art›k bir biçimde kendini yenilemeli ve
arzu etti¤i modern bir toplum, ça¤daﬂ bir toplum, dünya ile bütünleﬂmiﬂ bir ülke
haline gelebilmek ve bu co¤rafyada kendini bir lider ülke olarak ve komﬂular›yla iyi
geçinebilen ve dünyan›n bu co¤rafyas›nda sözü dinlenen ve bir biçimde etkili olan bir
ülke olarak kendini göstermek zorunda.
Buna gücü de var, bunu yapabilecek durumda. Bununla ilgili her türlü gerek
olan alt yap›s›, insan kaynaklar›, teknolojisi, kültür birikimi, bilgi birikimi, her ﬂeyden
önemlisi vizyonu var, iﬂ adamlar› var, gençleri var, her çeﬂit profesyonelleri var ve
bunu yapmak zorunda.
Türkiye art›k ça¤ atlamak zorunda. Türkiye y›llard›r geliﬂmekte olan ülke statüsünde. Belki hat›rlars›n›z az geliﬂmiﬂ ülke statüsünden Türkiye ç›kt›, geliﬂmekte
olan ülkeler statüsüne girdi. Ama, yine hat›rlars›n›z ne kadar uzun sürdü bu, ne kadar uzun süredir geliﬂmekte olan statüsündeyiz. Art›k geliﬂmiﬂ ülkeler kategorisine ç›kmak zaman› gelmedi mi, Türkiye bunu hak etmedi mi, Türkiye geliﬂmiﬂ ülke
olamaz m›?
‹ﬂte olabilir ve bugünlerde yaﬂad›¤›m›z Türkiye’nin çeﬂitli konularda zorluklar
içerisinde baz› hamleleri yapmas›, yeni yasalar ç›kartmas›, siyasette birtak›m yeni
görüﬂlerin, vizyonlar›n oluﬂturulmas›, sivil toplum örgütleri hareketleri, bunlar›n
hepsi Türkiye’yi geliﬂmekte olan ülkeler statüsünden geliﬂmiﬂ ülke statüsüne ç›kartmak için at›lm›ﬂ ad›mlard›r.
Bütün bu u¤raﬂ içerisinde dünyada ileride deniyor ki, iki tip ülke kalacak. Bu
ülkelerin birine stratejistler geliﬂmiﬂ ülkeler diyecek, di¤erine ise unutulmuﬂ ülkeler
diyecekler. Art›k arada baﬂka bir ülke grubu kalmayacak. ‹ﬂte Türkiye bence o geliﬂmiﬂ ülkeler statüsüne ç›kmak zorunda ve onu baﬂarabilecek durumda.
Burada herkese görev düﬂüyor, bunu yapmakla ilgili herkese görev düﬂüyor.
Art›k bizler bu hedefe ulaﬂabilmek için biliyoruz ki, tek adam baﬂar›s› yetersiz, tek
lider baﬂar›s› yetersiz, tek bir sektör baﬂar›s› yetersiz, birtak›m ve ekip halinde bütün diﬂlilerin o makinenin içerisinde yerli yerinde olmas› gerekiyor ve çal›ﬂmas› ge-
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rekti¤i ﬂekil de çal›ﬂmas›, dönmesi gerekti¤i yönde dönmesi, dönmesi gerekti¤i, süratle dönebilmesi gerekiyor.
‹ﬂte iﬂin zorlu¤u buradan kaynaklan›yor. Asl›nda bizim ülkemize bakt›¤›m›zda
çarklar var, çarklar görevlerini görebiliyor mu, kaç âdet çark gerekiyorsa hepsi var.
Kanunumuz var, Yeminli Muhasipler Kanunumuz var, her çeﬂit kanunumuz, yönetmeliklerimiz her ﬂey yerli yerinde gibi görünmüyor, olmayanlar yeni kanunlarla yerli
yerine oturtulmaya çal›ﬂ›l›yor. Ama, güçlük nerede? Bunlar›n hepsinin bir uyum içerisinde birlikte hareket ederek o saati çal›ﬂt›rmas› gerekiyor düzgün bir biçimde.
Ne saat ileri gidecek ne saat çok geri kalacak, tam dakik saniyelik vaktini gösterecek. ‹ﬂte bu uyum içerisinde Türkiye’deki önemli bir mozaik içerisinde de¤iﬂik kültürler, de¤iﬂik etnik kökenler, de¤iﬂik yaklaﬂ›m tarzlar›, de¤iﬂik yaﬂ gruplar›. Biz ﬂu anda o uyumu o ﬂekilde tesis edebiliriz diye bunun çabas›n› sarf ediyoruz.
Ve bu çaba içerisinde de Türkiye’de etik de¤erlere ve iﬂ ahlak›na önem vermek
asl›nda yapmam›z gereken önemli at›l›mlardan, önemli reformlardan bir tanesi. Bugün hangi kesime sorarsan›z sorun Türkiye’de etik de¤erler ve iﬂ ahlak› konusunda
memnuniyetsizli¤ini dile getiriyor. Size çeﬂitli bu konuda olmamas› gereken örnekleri söylüyorum ve siz de onlar› dinledi¤inizde do¤ru diyorsunuz, bu yap›lan etik de¤il,
bu yap›lan iﬂ ahlak›na uymuyor ve herkesin bu konuda bir s›k›nt›s› söz konusu ve
bunu bir ﬂekilde bizler yine ortadan kald›rmak zorunday›z ve etik de¤erle iﬂ ahlak›
Türkiye’de baz›lar› diyor ki, “Böyle gelmiﬂ böyle gider,” ben buna karﬂ›y›m, ben buna
inanm›yorum. Diyorum ki, böyle gelmemiﬂ, böyle de¤ildi eskiden bu iﬂ, sizler benden
daha iyi bilirsiniz. Geçmiﬂi araﬂt›rd›¤›n›zda, sistemleri, iﬂ yapt›rma ahlak› böyle de¤ilmiﬂ, sistem böyle de¤ilmiﬂ. Ama, bir ﬂekilde bu hale hep birlikte getirmiﬂiz.
O zaman bizlere bir görev düﬂüyor. Böyle gelmemiﬂ, bu hale biz getirmiﬂiz. Demek ki buradan Türkiye’yi ç›karacak olan yine bizim olmam›z lâz›m. Etik kavram›
Türkiye’de yine bir biçimde de¤iﬂik yorumlan›yor çeﬂitli çevreler taraf›ndan. Biz bir
büyük sektör derne¤imiz içerisinde iﬂ ahlak› ilkelerini belirleyelim dedik, birçok üyemiz bize k›zd›. Yani, ﬂimdi siz bize ahlaks›z m› demek istiyor sunuz. Yok ahlaks›z
demek istemiyoruz, yani iﬂ ahlak› ilkeleri dedi¤imiz iﬂ yaparken nelere dikkat etmeliyiz, hangi esaslar›m›z oluﬂmal›, hangi prensipler dahilinde iﬂlerimizi yapmal›y›z.
Belki bunlar biliniyor ama, bir kâ¤›t üzerine yaz›l›rsa, hep birlikte bunu paylaﬂ›rsak, Tüzü¤ümüz içerisine bunu koyarsak bir ﬂekilde daha profesyonel bir çal›ﬂm›ﬂ oluruz yaklaﬂ›m› içerisinde hareket etmemize ra¤men birtak›m üyeler bizlere
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k›zd›lar. Hiç gerek yok dediler, oraya yaz›n deyin ki, bu derne¤e üye olanlar kanunlara uyar, bir cümle yaz›n baﬂka bir detay yazman›za gerek yoktur. Kanuna uymay›
etik olmak diye eﬂde¤er tutan insanlar›m›z var. Halbuki biliyorsunuz, tabîî ki herkes
kanunlara uyacak ama, kanunlar her konuda her iliﬂkiyi düzenleyecek detayda olamayabiliyor. Bir ﬂey kanuna uygun olabilir, ama etik olmayabilir. Ben bunu söyledi¤im zaman insanlar ﬂaﬂ›r›yor. Nas›l olur kanuna uyan her ﬂey etiktir diyor. Bir tane örnek veriyorum hakl›s›n diyorlar. Kanuna uygun etik de¤il. Ben bankac› oldu¤um
için bankac›l›ktan bir örnek vereyim.
Size banka bir kredi veriyor, faiz oran›n›z yüzde 50’dir diyor, ondan sonra bir
bak›yorsunuz bir pazartesi günü size bir kâ¤›t geliyor sal› gününden itibaren faiz
oran›n›z yüzde 1500 olmuﬂtur veya 500 olmuﬂtur diyor. ﬁimdi, bu hukuk düzeninde uygun mu dedi¤inizde hakim hemen sizin sözleﬂmenize bak›yor, kredi sözleﬂmenize, sözleﬂme iki tarafl› akittir diyor, sözleﬂmede her iki taraf bu yetkiyi bankaya
siz verdiyseniz banka kendi istedi¤i faiz oranlar›n› size uygulayabiliyor. Bu kanun
olarak, kanunlar önünde gayet düzgün bir davran›ﬂ gibi alg›lan›yor. Ama ekonomide
bir faiz oranlar› artmad›ysa veya artt› da o kadar çok artmad›ysa, bir banka almas› gerekenin üstünde bir kâr marj› ile sizin faizinizi üç kat›, beﬂ kat›, sekiz kat›na
ç›kart›yorsa bu etik bir davran›ﬂ m›d›r? Bunun bir ﬂekilde oturup Bankalar Birli¤i’nde bütün bankalar›n bir araya gelip kendileri için düzenleyecekleri birtak›m etik
uygulamalar olmak zorunda.
Bir banka çeﬂitli suiistimaller nedeniyle iﬂten ç›kartt›¤› ﬂube müdürünü di¤er
bankan›n ﬂube müdürü olarak istihdam edip iﬂe almas› etik midir de¤il midir, kanunla iliﬂkisi yok bunun. Bunlar› da oturup kanunla belirleyemezsiniz, kanun düzenleyenler bu detaylara inmeye çal›ﬂsalar kanun ç›karamazlar.
Ben burada bir etik pusulas›na bakarsak, bir pusulaya benzetiyorum eti¤i.
Pusula nedir; kuzey, güney, do¤u, bat› diye bize yön gösteriyor, yön veriyor ve yönümüzü biz böyle buluyoruz. O zaman etik de bir pusula gibi düﬂünürsek biz etikte
hangi ürünleri buluyoruz, etik pusulas›nda. Etik pusulas›nda biz iyi nedir, kötü nedir, do¤ru nedir, yanl›ﬂ nedir yönlerimizi buluyoruz. Burada iyiyle kötü bize de¤erlerimizi söylüyor. Baz› ﬂeyler iyidir, baz› davran›ﬂlar kötüdür, iﬂte bu insan kötü yapt›, bu kuruluﬂ kötü yapt›. Bunlar›n bir ﬂekilde belirlenmesi lâz›m. Bu kavramlara biz
bakt›¤›m›zda. her kurum için de¤iﬂik bir gözlükle yaklaﬂ›ld›¤›nda herkesin iyi tan›m›
farkl› olabilir, bazen kötü tan›m› da farkl› olabilir.
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ABC bankas› yanl›ﬂ yapt›, neye göre yanl›ﬂ yapt› diyece¤iz, o kendine göre ben
do¤ru yapt›m diyecek, vatandaﬂ hay›r yanl›ﬂ yapt›n diyor. Yanl›ﬂ m›d›r, do¤ru mudur. Bu kavramlar asl›nda bir ﬂekilde yerli yerine oturtulmas› lâz›m. Türk toplumu
içerisinde, özellikle kurumlar ve kurumlar aras› iliﬂkilerde iyinin kötünün do¤runun
yanl›ﬂ›n neler oldu¤unu belirli bir konsensüs içerisinde belirlememiz lâz›m.
Kolay iﬂ de¤il, zor iﬂ, fakat bunu gerçekleﬂtirmemiz lâz›m. Bak›n Avrupa ne
yap›yor. Avrupa kendine önemli 5 y›l için strateji belirlemiﬂ, 5 y›l için strateji. Avrupa diyor ki, 4 strateji hedefimiz var bizim bundan sonra. Bir, sorumlu iyi yönetim,
yönetiﬂim, iyi yönetiﬂim, sorumlu iyi yönetiﬂim, yani Avrupa bizim kurumlar›m›z, ister siyasi kurumlar›m›z, kamu kurumlar›m›z, özel sektör kurumlar›m›z, yönetimin
sorumlu halde yap›lmas›, yönetimin ﬂeffaf yap›lmas›, yönetimin hesap verir bir biçimde yap›lmas› ve yönetimin bir ﬂekilde iyi yap›lmas›, topluma zarar vermeden yap›lmas›, belirlenen hedeflere uygun ve insanlar›n menfaatlerini bir biçimde olumsuz
kullanmadan yap›lmas› gerekebiliyor.
Bunun için onlar da çal›ﬂ›yorlar, onlar da mükemmel de¤iller, ama biz de mükemmel de¤iliz. Daha sonra deniyor ki, daha güçlü, istikrarl› bir Avrupa istiyoruz.
Bu yap›lan çal›ﬂmalara bir bakt›¤›n›z zaman son dönemde yap›lan ekonomik çal›ﬂmalar›n önemli bir bölümü daha istikrarl›, daha güçlü bir Avrupa yarat›yor. Avrupa
Toplulu¤unun anlam› bu. Ortak para kullanmaya baﬂlad›lar, enflasyonda istikrar,
para de¤erlerinde istikrar. Bunu gerçekleﬂtirmek istiyorlar ve bir biçimde dünyada
Amerika süper gücünden sonra Avrupa da biz de bir süper gücüz demek istiyor.
Üçüncü s›ra hedefi de yeni bir toplumsal acente oluﬂturmuﬂlar, yeni bir ekonomik acente oluﬂturmuﬂlar, bunu hedefliyorlar ve son olarak da diyorlar ki, bizim
görevimiz yaﬂam standartlar›m›z› art›rmakt›r, yaﬂam kalitemizi art›rmakt›r, gayrisafi millî has›ladan kiﬂi baﬂ›na düﬂen rakam› art›rmakt›r yukar›ya. Avrupa insan›
refah içinde yaﬂat›lmal›d›r diyoruz.
Bu dört tane stratejiye bak›ld›¤›nda bunu biz de istiyoruz, Türkiye niye istemesin? Siyasi kurumlar içerisinde sorumlu yönetim anlay›ﬂ› olsun, biz de güçlü olal›m, biz de istikrarl› bir Türkiye yaratal›m, biz de yeni bir toplumsal acente oluﬂtural›m, demokrasiye sahip ç›kan, insan haklar›na sahip ç›kan, insan›n insan gibi muamele gördü¤ü, yaﬂad›¤› ve öldü¤ü bir ülke olmak istiyoruz.
Ekonomik acentemizde, bunda da bir güçlü olmay› arzu ediyoruz. Hiç kimse kiﬂi baﬂ›na 2 bin 500 dolar olan millî has›ladan be¤enmiyor, biz niye diyoruz 20 bin
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dolar olmas›n? Niye zengin ve fakir aras›ndaki uçurum bu kadar büyük olsun? Niçin
her zaman insan 4 bin 5 bin dolar borç içinde do¤sun? Niye Türkiye’nin d›ﬂ borcu
2002 sonunda 127 milyar dolar olsun? Niye 2002 sonunda iç borç 185 katrilyon
lira olsun? ‹kisinin toplam› dolar olarak 210 milyar dolar olsun bu y›l sonunda, gayrisafi millî has›lan›n 150 milyar dolar, iç d›ﬂ borçlar›m›z 200 milyar dolar. Bu çok
önemli bir borç, kim ödeyecek, nas›l ödeyecek, bunun alt›ndan nas›l kalkaca¤›z? Dolay›s›yla, bütün bunlar bizim de acentemiz olmak zorunda ve biz de bu konularda
çal›ﬂmak durumunday›z.
Burada birinci önemli yazd›¤›m›z sorumlu iyi yönetim, yönetiﬂim dedi¤imiz, diyeceksiniz ki nedir bunun ilkeleri, bunun 11 tane özelli¤i var. Bir kurum kendi içinde
bu 11 soruya cevap vermeli ona göre kendine karar vermeli. Benim müessesemde
sorumlu iyi yönetiﬂim var, yok veya az var çok var gibi bir de¤erlendirme yapabilir.
Bunlar›n da birincisi etik de¤er ve iﬂ ahlak›na sahip ç›kmak. Bir biçimde bunu
yapmayan kurum iyi yönetiﬂim yap›yorum diyemez, kesinlikle diyemez. ‹kincisi ise
ﬂeffafl›k. Bu ﬂeffafl›¤› yanl›ﬂ de¤erlendiriyorlar. ﬁeffafl›k her ﬂeyi ise herkesle her
ortamda ve her aç›kl›kta paylaﬂmak, göstermek diyor, baz›lar›n› göstermek ay›p
olabilir. Bunun tan›m›n›n yap›lmas› lâz›m, neyi ne ﬂekilde, kimlerle, hangi detayda
paylaﬂmak ﬂeffafl›k demektir.
Maalesef ülkemizde bir de bir uygulama var. Birçok konuda biz bu uygulamay›,
yanl›ﬂ uygulamay› yap›yoruz. Bunun ad› “Vur deyince öldür” uygulamas›. Yani hiçbir
ﬂeyi paylaﬂm›yoruz, hiçbir ﬂeyi paylaﬂm›yoruz. Banka size bir ekstre gönderiyor, ne
ne yapt›¤›n› bildiriyor, hiçbir ﬂey bilmiyorsunuz, ne olup bitti¤inden haberiniz yok ve
orada ﬂeffafl›k istendi¤i zaman adam›n özel telefon konuﬂmas› dahil 65 milyona
televizyondan yay›nlan›yor. Olmaz ki, ikisi de iki uç, bunun ortas›n›n tan›m› yap›lmas› lâz›m. ﬁeffafl›k nedir, bu her kuruma göre de¤iﬂik bir tan›m yap›labilir. Televizyonlarda ﬂeffafl›k nedir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ﬂeffafl›k nedir, bankalarda
müﬂterileri aras›ndaki ﬂeffafl›k iliﬂkisi nedir, banka her ﬂeyini müﬂteriye söylemek
zorunda de¤il tabîî ki. Ama, bu ﬂeffafl›k ilkesini kullan›rsan›z bir ﬂeyleri de paylaﬂmak zorundas›n›z. Bunlar› belirlememiz gerekiyor. Üçüncü ﬂey, hesap verilebilirlik.
Sizin kurumunuzda hesap verdi diye bir kültür var m›, herkes bir yerde çal›ﬂ›yor. Kimi bir üniversitede çal›ﬂ›yor, kimi bir televizyonda çal›ﬂ›yor, kimi bir odan›n baﬂkan›,
kimi bir vakf›n baﬂkan›, herkes kendine göre, kimi bir aile babas›.
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Bizim kurumumuzda bir ﬂeffafl›k var m›, bir hesap verme var m›? Yani diyelim
ki ben nereyi yönetiyorum, herkes bir ﬂeyi yönetiyor. Bir ﬂoför düﬂünün, ﬂoför de
arabas›n› yönetiyor, yani ben araba ﬂoförüyüm arabam› yönetiyorum. Benim arabamda hesap vermek var m›, ben kime ne hesap vermem lâz›m. Sana kim geliyor,
müﬂteri geliyor, ha bir müﬂteri bindi¤inde benim ona hesap vermekle ilgili bir sorumlulu¤um var m›, yani söylemek zorundam›y›m ona. Efendim benzinimiz bitmek
üzere. O odalar oturup de¤erlendirecekler veya bir karda yola ç›k›yorsa ﬂunu söylemek zorunda m›? Efendim benim tekerleklerim kar tekerli¤i de¤il, üstelik zincirim de
yok, istiyorsan›z havaalan›na götürebilirim, istiyorsan›z, bunlar çok önemli, bizde bu
zihniyet yok, bizde bu vizyon yok. Bu çok basit bir ﬂey, ama bu zihniyet de¤iﬂikli¤iyle
iliﬂkili bir ﬂey, e¤itimle iliﬂkili bir ﬂey.
Onun için hepimiz sormal›y›z. Benim kimlere hesap vermem lâz›m deyip baﬂkalar›n›n hesap sormas›n› beklemememiz lâz›m. O da 4’üncü madde, hesap sorulabilirlik burada bizim bir baﬂka da yanl›ﬂ anlay›ﬂ›m›z var ve sinirleniyoruz.
Birisi hesap sordu¤u zaman çok sinirleniyoruz. Ne demek istiyorsunuz, ne yani bir ﬂey mi var, bir ﬂey mi götürüyoruz, arkadaﬂ ne oluyor? Ya, b›rak adam sana
basit bir ﬂey sormuﬂ, bu soruyorsunuz karﬂ› taraf kendisine hesap soruldu diye
neredeyse sizi dövecek. Al›n›yor, k›z›yor, sinirleniyor, yani bana h›rs›z m› demek istiyorsunuz. Yok kardeﬂim bir basit bir soru sordum, yani bana böyle bir ﬂey yap›yorsun, herkese yap›yor musunuz, ne zaman yap›yorsunuz.
Bu da bir kültürdür, bunun da de¤iﬂmesi lâz›m, hele ﬂunun olmas› lâz›m. Size
birisi hesap sormadan siz birilerine hesap verme düzenini kendiniz kurman›z lâz›m,
her kurumda bunu kurman›z lâz›m. Hesap sorma beklenmeden siz, ben hangi hesaplar› vermek zorunday›m, hangi s›kl›kta vermek zorunday›m, hangi detayda vermek zorunday›m diye böyle bir sistemi kendi kurumunuzda oturtup bunu düzenli
halde, kurumsal düzen içerisinde uyguluyor olman›z lâz›m.
Sorumluluk anlay›ﬂ›n›z›n olmas› lâz›m, bir baﬂka konumuz. Sorumluluk tek bir
kelime olarak tek bir gruba karﬂ› sorumluluk de¤il. Her kurumun baﬂka kurumlara
karﬂ› sorumluluklar› vard›r. Devlete karﬂ› sorumluluk, çal›ﬂt›rd›¤›n›z insanlar›n›za
karﬂ› sorumluluk, çevreye karﬂ› sorumluluk, dünyaya karﬂ› sorumluluk, çocuklara
karﬂ› sorumluluk, e¤itime karﬂ› sorumluluk, ülkenize sorumluluk. Yani, hangi ﬂirket
oturup da benim kaç çeﬂit sorumlulu¤um vard›r diye oturup bir liste ç›kartm›ﬂ?
Kaç gruba karﬂ› sorumluluklar›m var, bu sorumluklar›m nelerdir, ﬂu anda bunlar›n
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neresindeyim, hangi sorumlulu¤umu hangi ölçüde yerine getirebiliyorum, nerelerde
aksakl›klar›m var.
Öyle bir yaklaﬂ›m yani çok azd›r, yok denecek kadar azd›r. Büyük kurumlar›m›zda bile yoktur. Bunun gerçekleﬂtirilebilmesi, birilerinin bu konuda görevlendiriliyor olmas› gerekiyor. Etkinlik 6’nc› madde, diyebilirsiniz ki ne iﬂi var iyi yönetimdeki
etkinlik. Bak›n, dünyada kimsenin, yöneten herkes bir ﬂey yönetiyor dedim. Dünyada kimsenin yönetti¤i ﬂeyi yanl›ﬂ yönetmek, etkin olmadan yönetmek, bir ﬂeyi bir
ﬂeyleri israf etmek, dünya kaynaklar›n› israf etmek, ﬂirket kaynaklar›n› israf etmek,
ülke kaynaklar›n› israf etmek, daha kolay yap›lacak bir iﬂi daha zor yapma konusunda gayret sarf etmek veya daha ucuz yap›lacak ﬂeyi daha pahal›ya yapt›rtmak, etkili yap›lacak bir ﬂeyi etkisiz halde yapmak gibi bir ne ilgisi var ne de böyle
bir görevi var ne de böyle bir hakk› var. Yöneticilerin böyle hakk› yok.
Herkes yapt›¤› iﬂin do¤ru, düzgün, daha kârl› bir biçimde, daha etkin bir biçimde, daha az kaynak kullanarak, daha verimli olarak, daha çok kâr ederek, ülkeye daha fazla katk›s› olarak yapmak zorunda. Bu konuda da bir ﬂekilde ﬂirketlerimizin
belirli kurallar koymas› lâz›m. Uzlaﬂma aray›ﬂ› 1’inci maddemiz. Biz kavgay› benimsemiyoruz, uzlaﬂmay› pek sevmiyoruz, uzlaﬂma aray›ﬂ› iyi yönetiﬂimin yine bir parças›. Tabîî ki çeﬂitli görüﬂler olacak, ayr› görüﬂler olacak, ayr› fikirler olacak, ayr›
hedefler olabilir, ama belirli bir yerde uzlaﬂmay› aramak lâz›m. Bu uzlaﬂman›n bir
biçimde orta noktas›n› bulacak ﬂirketler iyi yönetiﬂim yapabiliyor.
Bir baﬂka konu eﬂitlik. Eﬂitlik her konuda eﬂitlik. Bu eﬂitli¤i bir biçimde sa¤layabilecek, eﬂitli¤in tan›m›n› yapabilecek, bu eﬂitlik tabîî ki belirli ölçüler olacakt›r,
ama bu ölçülerin belirlenmesi lâz›m. Bana baﬂka türlü bir kanunun uygulanmas›, bir
baﬂkas›na bir baﬂka türlü uygulanmas›. Ben belediyelerle iliﬂkim oldu¤u zaman bana bir baﬂka muamele, bir arkadaﬂ›m›za baﬂka muamele. Ben gitti¤imde oturup
çay içerek iﬂimi hallediyorum, öteki arkadaﬂ kuyrukta bekleyerek hallediyor. Eﬂitsizlik. Belki belediye baﬂkan›m›z konuﬂmam›zda dedi, ama bizim insan›m›z›n hoﬂuna gidiyor bu dedi. Yani, ben kuyrukta beklersem ben meselâ k›z›yorum, yok olur mu ben
ay›p etti baﬂkan bana, ne güzel ben ‹SMMMO’da karﬂ›laﬂm›ﬂt›k, hat de¤iﬂtirmiﬂtik,
adam›n burnu büyük, bizi arkada bekletiyor, ça¤›rsa içeri dese ki, buyur Bülent Bey
bir kahve için, alsa belgemi yapsa etse diye.
ﬁimdi aram›zda böyle bir iliﬂki olmamal›, ben bunu mahal vermemeliyim, kiﬂi
olarak ben buna mahal vermemeliyim, böyle bir ortam› yaratmamal›y›m, onu zor du-
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ruma düﬂürmemeliyim, ben düﬂürmemeliyim. Eﬂitli¤i her konuda bizim sa¤lamam›z
gerekiyor.
Kat›l›mc› demokrasi, bir baﬂka unsur. Demokratik düzen içerisinde birtak›m
eksikliklerimiz var, bunu gerçekleﬂtirmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlü¤ü çok önemli, yönetiﬂim kavram›. Bunu hepimiz çeﬂitli dönemlerde belki tenkit ediyoruz Türkiye’de, zaman zaman Türkiye hukukçu ülkesi mi hukuk ülkesi mi diye tart›ﬂ›yoruz.
Hukukun, kanunlar›n yerine getirilmesinde s›k›nt›lardan bahsediyor, farkl›l›klardan
bahsediyoruz, bir biçimde göz yummalardan bahsediyoruz, bir biçim de hukukun gerekti¤i gibi çal›ﬂmad›¤›ndan bahsediyoruz, yasalar›m›z var ama 9 y›l sürüyor bir
mahkeme sonucu, 10 y›l sürüyor.
Bütün böyle olan bir ortamda bir bak›yorsunuz yabanc› sermaye ülkeye gelmedi¤i gibi gelen yabanc› sermaye de ülkeden kaçmaya baﬂl›yor. Zor tutuyorsunuz
adam›. B›rak›n yabanc› sermayeyi kendi öz sermayemiz ülkeyi terk edip Romanya’ya, Bulgaristan’a, baﬂka yerlere kaçmaya baﬂl›yor. Yani, diyor ki, bu ülke iﬂ yapma ortam› bu ülkede do¤ru ve düzgün de¤il, ben bu ortamda bu yat›r›mlar› yapmak
istemiyorum diyebiliyor. Bütün bunlar olunca sonuç, sonuç büyümeye baﬂl›yor. Hepiniz ﬂimdi biliyorsunuz Türkiye büyümede mi, hay›r küçülmede. Eksi 8, eksi 9, büyüme bir ülkede, büyüme durdu¤u zaman, hele hele genç nüfusu çok olan bir ülkede
büyüme durdu¤u zaman hepimizin yüre¤i a¤z›na geliyor, sosyal patlama m› olacak
diye.
Büyümeye ihtiyac› var Türkiye’nin ve büyüme durdu¤u zaman, geriledi¤i zaman
tabîî ki, 10’uncu madde iﬂsizlik art›yor. ‹nsanlar sokaklara dökülmüyor ﬂu anda belki ama, birçok insan iﬂsiz bir biçimde belli birikimlerini yiyor, belki eﬂ dost yard›m›yla
belirli bir noktaya kadar gelmeye çal›ﬂ›yor. Bunun da bir s›n›r› var muhakkak.
Ve 11’inci madde olarak bütün bunlar oldu¤u zaman da gelir da¤›l›m› bozuluyor,
zengini daha zengin fakiri daha fakir oldu¤u bir gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i baﬂl›yor,
ki bu da toplum içerisinde çok sa¤l›kl› bir geliﬂme de¤il. Bu toplumu zehirleyen bir
geliﬂme ve genel durum olarak, son olarak o ülkenin ekonomik performans› azal›yor,
cazip bir ülke olmaktan o ülke ç›k›yor.
ﬁimdi, size soruyorum. Bu, bu tabloda 12 tane unsur sayd›m, bu 12 unsurun
lütfen birer birer üstünden geçerek Türkiye’de bu var m› yok mu desek, toplum mu
kirleniyor, kirlenmiﬂ diyorsunuz, yolsuzluklar art›yor, artm›ﬂ, haks›z rekabet ço¤al›yor, o y›llard›r. Kaynaklar› verimsiz kullan›yoruz. Nerede verim var ki? Yat›r›mlar da-
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ha pahal› oluyor. Evet, okudum daha dün ben Hürriyet’te yaz›yordu. Giderler gereksiz yere art›yor, her tarafta boﬂuna maaﬂ ödemeler, insanlar› istihdam etmeler,
maliyetler art›yor, yabanc› sermaye kaç›yor. Çok gelmedi ki. Büyümeye baﬂl›yoruz,
eksi 8. ‹ﬂsizlik art›yor birçok insan evde bekliyor. Gelir da¤›l›m› bozuluyor, evet ç›k›n
‹stanbul’a bir kesimle bir kesim aras›nda ne var görürsünüz.
Genel performans düﬂüyor. Peki yani bir doktor olsan›z ben size desem ki etik
de¤erleri, bir ülkede bu olanaklar vard›r yahut 12’de 12, ben hemen teﬂhis koydum.
O zaman bu ülkede etik de¤er demek ki yok. Bir ﬂey, bir sistem yok, gelip buna sahip ç›kan yok. O zaman son olarak ﬂunu söylemek istiyorum. Ülkemizde bu etik de¤erlere sahip ç›kmam›z lâz›m. Nas›l sahip ç›kaca¤›z, yani ne yapmam›z lâz›m dedi¤imiz zaman tabîî herkesin akl›na çeﬂitli fikirler geliyor, çeﬂitli öneriler geliyor.
Ben ﬂundan emin oldum bu çal›ﬂmalar› 2,5 y›ld›r yürütürken ilaç ﬂirketinin önderli¤inde yürütülen bir çal›ﬂmayd›, bu bir ilaç ﬂirketi. Ve ﬂunu gördüm ki, Türkiye’de
etik de¤erler sahip ç›k›lmas›yla iliﬂkili bir de¤iﬂikli¤in yap›lmas›, bir sahiplenmenin
yap›lmas›yla ilgili zamanlama do¤ru bir zamanlama. Yani, herkes bu konuda bir
ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤ine inan›yor ve herkes de samimi veya samimi olmadan, iki
grup olarak, baz›lar› içten söyleyerek ben de yard›mc› olaca¤›m, ben size destek
olaca¤›m diyor. Baz›lar› da samimi olmayabilir ama, önemli olan samimi olanlar daha çok. Bir ﬂeylerin bu ülkede etik de¤er iﬂ ahlak› konusunda de¤iﬂmesi gerekti¤ine
inanlar›n›n say›s› büyük.
Patronlar bundan bahsediyor, ﬂirketler bahsediyor, hatta çok samimi toplant›larda kiﬂi olarak bir patron sana diyebiliyor ki, ben istememe ra¤men mecburen
yapmak zorunda oldu¤um birtak›m ﬂeyler var diyor, iliﬂkiler var, ama istemiyorum
bunlar› yapmak. Dolay›s›yla, bunlar de¤iﬂirse ben de de¤iﬂmeye haz›r›m.
Ve önemli olan da niyet burada. Yani, bundan önce neler olmuﬂsa olmuﬂ, biz
geçmiﬂe bak›p da geçmiﬂle ilgili hesaplaﬂmak yerine bugünden sonra ne yapmal›y›z
demeliyiz ve niyeti bu konuda düzenli olan her kuruma, her kuruluﬂa bir biçimde yard›m etmeliyiz.
Bu iﬂ adamlar›m›z›n bu konudaki olumlu görüﬂlerini bir biçimde gönülden gelerek savunabileceklerine inan›yorum. Onun bir nedeni de haz›rlad›¤› bir kitap var, kula¤›m›za küpe olsun. Burada 152 tane iﬂ adam›m›z›n genç yöneticilere bundan sonraki hayatlar›nda baﬂar›l› olmak için ﬂunlar› yap›n, ﬂunlar› yapmay›n dedikleri ö¤ütleri toplad›k. ‹nan bu ö¤ütleri sonunda bir özetlemeye çal›ﬂt›¤›mda ﬂunu gördüm:
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Genelde 152 kiﬂi birden, ki içinde önemli iﬂ adamlar›m›z var, toplamda 24 tane baﬂar› unsuruna önem veriyorlar, 24 vas›f. Sizde diyor bu 24 vas›f varsa baﬂar›l›
olursunuz ve bu 24 tane vasf›n içerisinde birinci ve ikinci s›rada ne al›yor biliyor
musunuz? Birinci s›rada ve ikinci s›rada?
Birinci s›rada insanlar› sevmek, yani hiç akl›n›za bu gelmeyebilir, yani bir insan› seversem iﬂ hayat›m›n baﬂar›l› olabilmesi için ne gerektirir dedi¤iniz dedi¤inizde
belki gelmeyebilir ama, birinci s›rada insanlar› sevmek, ikinci s›rada dürüst olmak,
etik de¤er ve iﬂ ahlak›na sahip ç›kmak geliyor. Di¤erleri bundan sonra takip ediyor.
Ve her birinin yazd›¤› ö¤ütler içerisinde muhakkak bu iki konuya bir biçimde
de¤inmiﬂler. Bu da beni yüreklendiriyor. Hangi konuda, etik de¤erlere üç arenada üç
aktörle bir ﬂekilde yaklaﬂmam›z lâz›m. Hangi üç arenada ele almam›z lâz›m?
Ekonomik arenada etik de¤erler, siyasi arenada etik de¤erler, ilahi manada
etik de¤erleri bu üç arenada ele almam›z lâz›m. Üç önemli aktör bu konuda faaliyette bulunmal›. Birisi özel sektör, birisi devlet sektörü, di¤eri de sivil toplumdur.
Biz sivil toplum olarak sadece bu iﬂle u¤raﬂacak, günde 24 saat, 365 gün
hep bilimsel çal›ﬂma yap›p bu konuda yard›m isteyen, hizmet isteyen kurumlara
hizmet vermek maksad›yla Türkiye Etik De¤erler Merkezi Vakf› kuruluyor. Bizim muhakkak ‹SMMMO gibi kuruluﬂlarla da iﬂ birli¤i yapmam›z gerekiyor, bizim size hizmet vermemiz gerekiyor, biz TÜS‹AD’a hizmet vermemiz gerekiyor, biz Bankalar Birli¤ine hizmet vermemiz gerekiyor ve di¤er sektörlerdeki derneklere hizmet vermemiz
gerekiyor bu konuda ve o zaman sivil toplum örgütleri bu konuda gerekli ad›mlar›
atm›ﬂ olacak.
Özel sektör dedi¤inizde, özel sektör zaten önemli bir bölümü bu konuyu istiyor. Niye istiyor biliyor musunuz? Art›k ﬂuna inan›yor. Art›k o ISO 9000 kalite, kalite dendi¤i zaman art›k diyor ki, herkes bu kaliteyi yapmay› beceriyor, bunda bir
sorun yok art›k. Herkes kalite yapabiliyor, makinesini al›yorsun, teknolojisini kuruyorsun, kaliteli mal imal ediyorsun. Ama, yap›lamayan ﬂey etik de¤er iﬂ ahlak› konu
sundaki uygulamalar.
Bunu gerçekleﬂtirebildi¤i takdirde baﬂar›l› olabiliyor. Yurt d›ﬂ›ndan bir yabanc›
ortak geldi¤inde ilk sordu¤u ﬂey ortakl›k yaparken. Kalite malite onlar› daha sonra
soruyor, malî durumu nedir, sermayesi nedir daha önce soruyor. ‹lk sordu¤u, birinci
sordu¤u ﬂey, bu ﬂirkette etik de¤er ve iﬂ ahlak› kanunu var m›d›r, varsa uygulan›yor
mu, nedir? Ya, adam bismillah iﬂ yapmaya oturmadan önce ben bunu ö¤renmek istedim diyor.

1412

1990-2006 PANELLER <<<

6-1.qxp

10/4/08

4:39 PM

Page 1413

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

Bunun olmad›¤›, bu ölçünün yeteri kadar bulunmad›¤› hiçbir ﬂirkette ayn› masaya oturup hiçbir ﬂeyin pazarl›¤›n› yapmam, baﬂlamam diyor. ‹ﬂte bu nedenle de
ekonomik anlamda ﬂirketlerimiz bu kavram› e¤er dünya ﬂirketi olmak istiyorlarsa,
e¤er bundan sonraki dönemde ﬂirketlerini kurumsallaﬂt›rmak istiyorlarsa bu kavrama s›k› s›k› sar›lmalar› gerekiyor ve bu inanç içerisinde Türkiye Etik De¤erler Merkezi Vakf›’n›, TEDMER k›sa ad›, TEDMER Vakf›’n› kurduk, bu konuda hepinizin katk›lar›n›, hepinizin bu konuda bizlerle birlikte daha iyi bir Türkiye oluﬂturmak için çal›ﬂman›z› hepinizden rica ediyorum, teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n ﬁenver’e teﬂekkür ediyoruz. De¤erli arkadaﬂlar, gerçekten iki tane sözcükten oluﬂur etik de¤erleri, içine girdi¤iniz zaman hem o mesle¤i icra eden meslek
mensuplar›n›, hem o mesle¤i, hem bütçeyi, birçok yönü farkl› bir ﬂekilde etkileyebiliyor.
Tabii Say›n ﬁenver’in ifade etti¤i samimiyet konusu asl›nda sorunun çözümü
bana göre oradan geçiyor. ‹lginçtir toplumun hemen hemen her kesimi etik de¤erlerin olmas› gerekli oldu¤unu söylerler, iﬂ adam› dert yanar, sanatç› dert yanar, malî
müﬂavir dert yanar, tüm gruplar dert yanar, ama iﬂ uygulamaya geldi¤i zaman
kimse ad›m atmaz.
Ben de dile¤inize kat›l›yorum. Bu konuda samimi olanlar›n say›s› artt›kça
çünkü yol alaca¤›z. Bu arada vakf›n›zla ilgili gerçekten sizi kutluyoruz. Burada hemen tüm izleyicilerin önünde de ifade edelim. Biz 1990’dan beri o konuda çok ciddî
çal›ﬂmalar› sürdüren bir meslek Odas›y›z. Vakf›n›zla çok ciddî bir iﬂ birli¤ine girece¤imizi, sizin birikimlerinizden yararlanaca¤›m›z›, bizim de bilgimizi sizlere aktaraca¤›m›z› ifade etmek istiyorum.
Evet, de¤erli arkadaﬂlar ﬂimdi sizlere söz verece¤iz, katk› sunmak isteyen arkadaﬂlar›m›z buradan k›sa, özet, soruyu kime yöneltti¤i ﬂeklinde de. Bir seyyar
mikrofon var m› arkadaﬂlar? Var.

Bir Kat›l›mc›
Efendim çok teﬂekkür ederiz. Efendim bütün konuﬂmac›lara teﬂekkür ediyorum, kutluyorum. Tabîî Say›n Beyaz hayret edilecek bir ﬂekilde, dedi ki ben belge veriyorum bana aptal diyorlar yanl›ﬂ anlamad›ysam.
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Beyaz›t Öztürk
Enayi.

Kat›l›mc›
Hayret etmesin. Neye uyacaks›n›z, topluma uyacaks›n›z, toplum neyse onu
yapacaks›n›z..
ﬁimdi, Say›n ﬁenver 11 tane ﬂey sayd›, hiçbiri yok dedi. Netice itibar›yla bu
topluma özür dileyerek söylüyorum, yani ﬂimdi toplum üç ka¤›tç›. Yaﬂamak için ne
yapacaks›n›z? Uyacaks›n›z, neye uyacaks›n›z, topluma uyacaks›n›z. Bilmem aç›k oldu mu? Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Biz teﬂekkür ederiz. Buyurun.

Beyaz›t Öztürk
Aﬂk›n Bey’e teﬂekkür ederiz, ama sohbetler burada kald›¤› için d›ﬂar› ç›kt›¤›m›z zaman gene enayi gibi... Beraber gezelim bundan sonra.
ﬁimdi bu etik de¤erlerle ilgili çok enteresan bir ﬂey var. Asl›nda Bülent Bey’in
söyledi¤i bir ﬂey var, o k›sm› beni çok ilgilendirdi. Birileri baﬂlas›n ben de arkas›ndan
giderim mant›¤› kadar yanl›ﬂ bir mant›k yok. Yani, kendini o birilerinin aras›nda görmedi¤in sürece birilerini beklemek zorunda kalacaks›n›z, ki siz de bundan de¤il mi
yani, ayn› do¤rultuda.
Bizde çünkü elebaﬂ› olmak ve önden gitmek kayg› vericidir, arkan›za hep tak›ld›¤›n›z› hissedersiniz. Yani, ben ç›kam›yorum ama, bizimkiler gelmezse ne olur mant›¤›yla kimse önden gitmek istemez. Çünkü, toplumun birbirine karﬂ› bir güvensizli¤i
var, kimse birbirine güvenmiyor.
Geçen benim baﬂ›ma bununla ilgili çok enteresan bir olay geldi. Evimi kiralamam, verme olay›nda. Ben kirac› olaca¤›m, ev sahibi karﬂ›m›zda, onunla ilgili pazarl›k yap›yoruz, güvensizlik ne kadar artt›kça dürüstlük o kadar ortaya ç›k›yor, yani
güvensizlik dürüstlü¤ü getiriyor toplumda. Ya diyorum iﬂte kim ödüyor; iﬂte kornejleri de diyoruz siz yapt›r›n. Ben yapt›r›r›m da baﬂ›ma çok dert geldi bu yüzden diyor, biz güvendik diyor, bundan kaz›k yedik. Ben diyorum ya biz de bundan çok büyük kaz›k yedik, bizim de evimiz varken öyle oldu. O diyor ki, rahat bir kaz›¤› biz ye-
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dik, bizim yedi¤imiz kaz›¤› kimse yemedi. Yani, ne kadar çok kaz›k yersen bu ülkede
o kadar dürüst, dürüstlük kaz›klarla do¤ru orant›l› olarak iﬂliyor. Yani, kaz›k yemediysen ﬂayet çok daha ucuz yalan söylüyorsunuz.
Onun için de bizden ciddî anlamda kimse böyle öne ç›kmak, öyle bir ﬂey yapmak istemez, istemedi¤i bu toplumsal bir olay, etik de böyle bir olay. Yani, bunu
burada anlatt›klar›m›z kadar do¤ru ﬂeyleri burada anlatman›z çok güzel ama, keﬂke bunlar› daha büyük yerlerde, daha fazla insana, televizyonlarda belki anlatabilmeliydik.

Yahya Ar›kan
Sizin ilave etmek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?

Bülent ﬁenver
Ben bu görüﬂlerin hepsine kat›l›yorum. Bir de katk› yapmak istiyorum kat›ld›¤›m› ispat edici. Bu Türkiye Etik De¤erler Merkezi Vakf›’n›n kuruluﬂuyla ilgili çal›ﬂmalar›m›z› baﬂlatt›¤›m›zda baz› kurumlara büyük kuruluﬂlar dahil olmak üzere gitti¤imizde baz› ﬂu tür ﬂeyler, cevaplar ald›k. Siz bir kurun biz bir bakal›m, ayn› Beyaz
Bey’in dedi¤i. Ya siz bir kurun bakal›m da, hani bu nas›l oluyor, ne oluyor, ne yap›yor. Bir de daha sonra biz size destek veririz.
Hakikaten hepimiz kendi evimizin önünü bu konuda temiz tutmaya baﬂlarsak,
bence anahtar burada herhalde. Ben bu kuruluﬂ s›ras›nda büyük bir holdingin patronuyla konuﬂurken bana çok güzel, pratik zekas›yla bir ﬂey söyledi. Size anlatt›¤›m gibi anlatt›m ona, çok hoﬂuna gitti, sen dedi hep güzel ﬂeyler buluyorsun, ne
güzel bulmuﬂsun bu ﬂeyi dedi. Ondan sonra öyle bir cümle söyledi ki, moralim bozuldu. Ama, dedi sen dedi göle yo¤urt mayas› çalmaya ç›km›ﬂs›n dedi. Ama, tecrübeli
bir yönetici ve patron oldu¤u belli, benim yüzümdeki o ifadeyi hemen anlad›, bir iki
saniye sonra tekrar omzuma vurup ama senin mayan tutacak dedi.
ﬁimdi, herhalde samimi söyledi diyorum. Tutma konusunda görevin ne kadar
büyük oldu¤unu hepimiz kabul ediyoruz, hepimiz bu göle bu mayan›n kat›lmas› gerekti¤ine de inan›yoruz. O zaman herhalde el birli¤iyle ne kadar çok kiﬂi mayay› göle
çalarsa o kadar mayas› gölün çabuk ve süratli tutacakt›r diyorum.
Biz bunu da, bunun da bilinci içerisinde k›sa sürede bütün sivil toplum örgütleriyle çal›ﬂmalar yapmay› arzu ediyoruz, program›m›za bunu koyduk. E¤itim çok
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önemli. Washington’da Etik Merkezi diye bir merkez kurmuﬂlar, biz 2002 y›l›n›n baﬂ›nda bunu kuruyoruz. Bana dedi ki, hay›r o toplant›da hay›r dedi, ilk defa siz yap›yorsunuz bu uygulamay›. Uygulama da ﬂu: Üniversitelerde etik kulüplerinin kurulmas› çal›ﬂmas›n› baﬂlat›yoruz. Üniversitelerde Satranç Kulüpleri var, Tiyatro Kulüpleri
var, ‹ﬂletme Kulüpleri var, ama etik kulübü yok. Bugüne kadar hiç düﬂünülmemiﬂ.
Biz diyoruz ki, üniversitelerde etik kulüpleri olsun, kulüpler gençler taraf›ndan kuruluyor, gençler taraf›ndan yönetiliyor. Etik anlay›ﬂ›n›n bilincinin üniversiteye yerleﬂmesini sa¤lamak.
Hemen hemen her önemli üniversite ﬂöyle, bizim ilk kez yapt›¤›m›z ﬂey ﬂu:
Merkezin direktörü dedi ki, bizde say›s›z sayamayaca¤›n›z kadar etik merkezi var.
Bunlar üniversitelerde ö¤retim görevlileri taraf›ndan kurulmuﬂ, profesörler, doçent,
ö¤retim görevlileri taraf›n dan yürütülen kurumlar.
Sizinkisi dedi bambaﬂka, sizinkisi talebeler, bizim 10, 12, 19 yaﬂ›nda ayn›. O
gençlere baﬂka gözle bak›lacak. Bana soruyorlar mesela, hocam ne yapaca¤›z burada, ki kurdular ya, etik kulübünü kuruyorlar. Gençlerin oluﬂturdu¤u ve gençlerin
yönetti¤i anlam›nda ilk defa. Amerikan üniversitelerinde gençlerin etik kulübü diye
bir ﬂey yok. Satranç kulübü var, foto¤rafç›l›k kulüpleri var, biz inand›k ki, bizim çal›ﬂmalar›m›z yeterli olmayacakt›r, bunu gençlere yaymam›z lâz›m. O nedenle kulüpler haline getirmemiz lâz›m ve Hürriyet gazetesinden bu aç›l›ﬂa gelen, gazeteci gelmiﬂti çok ilginç, oradaki etik kulübünün baﬂ›na geçecek olan dördüncü s›n›ftaki Bo¤aziçi Üniversitesi dördüncü s›n›ftaki çocu¤u s›k›ﬂt›rmaya baﬂlad›.
Ben de daha evvel kendisine yeteri kadar çocu¤a bilgi veremedim, yani ne yapacak, ne edecek. Diyor ki, ne yapacaks›n, niye kurdunuz. Çocuk ﬂimdi h›k m›k, yani
diyor baﬂta iﬂte etik de¤erlere sahip ç›kmak mahip ç›kmak, böyle genel ﬂeyler. Hay›r diyor, bana diyor spesifik, 2002’de spesifik bir ﬂey söyle ne yapacaks›n›z? ﬁey
diyeceksin herhalde diyor, konferans verece¤iz, bilmem ne verece¤iz, yani böyle basit ﬂeylerden. Çocuk bir iki saniye düﬂündükten sonra benim de hoﬂuma giden çok
güzel bir cevap verdi. Dedim bundan sonra da gönlüm rahat, dedim buradan meyveler ç›kacak, yani buraya biz bir fide at›yoruz buradan meyve ç›kacak.
O genç dedi ki, bizim 2002 y›l›nda ilk yapaca¤›m›z, Bo¤aziçi Üniversitesi Etik
Kulübü olarak ilk yapaca¤›m›z ﬂey Bo¤aziçi Üniversitesi’ne yeni girecek olan talebelere Bo¤aziçi etik anlay›ﬂ›n›n ne oldu¤unu, Bo¤aziçi’ndeki etik ö¤renci uygulamalar›n›n neler oldu¤unu, etik ö¤renci ö¤retim görevlileri iliﬂkilerinin nas›l olmas› gerekti¤i-
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ni gösteren bir Bo¤aziçi Üniversitesi Etik Ö¤renci K›lavuzu haz›rlayaca¤›z dedi. Ve
her yeni girene dedi, nas›l ders program› var, kütüphane var, ﬂudur budur, onlarla
birlikte Bo¤aziçili olma ruhunu ve Bo¤aziçi etik de¤erleri nelerdir ve uygulamalar›
neler olmal›d›r diye böyle bir k›lavuz haz›rlayaca¤›z dedi. Ondan sonra muhabir biraz
ikna olmaya baﬂlad›. Ha, dedi bunlar aya¤› yere basan birtak›m ﬂeyler yapacaklar.
‹ﬂte bu çal›ﬂmalar ne kadar çok ço¤al›rsa, ki Y›ld›z Teknik Üniversitesi hemen
arkas›ndan ayn› kulübü kurdu, Kültür Üniversitesi kurdu, ODTÜ kurmak üzere, KOÇ
Üniversitesi kurmak üzere. Düﬂünebiliyor musunuz birden bire bütün üniversitelerimizin yapt›¤›, 10 tane 20 tanesinde etik kulüpler oluﬂmaya baﬂlarsa biz hangisine
nereye gidece¤imizi ﬂaﬂ›raca¤›z. Ona m› gitsek yard›mc› olsak, ötekiler bunu yapaca¤›m diyecek, yeniden bir baﬂka konuya e¤iliyorum diyecek ve bütün bunlar gerçekleﬂti¤i zaman biz herhalde diyorum olaylar›n önünde de¤il gerisinde kalmaya baﬂlayaca¤›z.

Beyaz›t Öztürk
Eti¤i kulüple ö¤renen bir toplum olaca¤›z o zaman.

Yahya Ar›kan
Tabii efendim burada ﬂuraya gelmesi lâz›m izin verirseniz. Tabii belirtti¤iniz gibi toplumun tüm kesimlerine vak›f olarak yetiﬂme olana¤›m›z yok. Asl›nda olmas›
gereken toplumun tüm kesimlerinin kendi birimleri olmal›, kendi komiteleri olmal›,
kendi kural›n› oluﬂturmal›. Baﬂka türlü bir yere varmam›z mümkün de¤il. Yoksa üniversitede birkaç kulüp kuruldu. Önemli olan mutfa¤›yla kültürün yay›lmas› diye düﬂünüyorum.

Bülent ﬁenver
Tabii bizim burada merkez kelimesinin manas› bu, yani merkez olmak koordine
edebilmek, bir ﬂekilde bunlar› etkin bir biçimde Türkiye’nin gündemine getirebilmek ve
bugün bak›n Türkiye’de birisi gelip de etik konusunda ben nereye gidersem bankalarla ilgili etik var m›, bas›nla ilgili etik var m›, bunu bulabilece¤im bir kütüphane, data bank, arﬂiv, böyle bir söyleyemiyoruz. Hani, inﬂallah bundan sonra diyece¤iz ki,
TEDMER’e git, TEDMER bugün Türkiye’de uygulanan bütün etik iﬂ ahlak›yla ilgili kurallar›n arﬂivlendi¤i bir merkez, o arﬂivi burada bulursun. Orada ‹SMMMO’nun son
haz›rlad›¤› ﬂey vard›r, Bankalar Birli¤i’nin haz›rlad›¤› vard›r, barolar›n haz›rlad›¤› hu-
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kukla ilgili vard›r, doktorlar için haz›rlanm›ﬂ olan› vard›r. Yani, bu hem bir milli arﬂiv
oluﬂacakt›r, hem araﬂt›rma çal›ﬂmalar› burada yap›labilecektir, hem de koordinasyonun sa¤lanabildi¤i bir merkez olacak.

Beyaz›t Öztürk
Peki e¤er etik böyle mi ö¤retiliyor? Hani meselâ bir de bakt›n›z toplumun içinde me¤er etik yokmuﬂ. Yani, o zaman ne olacak? Çünkü, bir ülkenin 100 senede ﬂu
biraz önce gösterdi¤iniz maddelerin haline gelmesi çok zor yani, hani 1000 senede
gelinebilecek bir durum. Biz 100 senede baﬂarm›ﬂ›z yani, ﬂu hale gelmiﬂiz.
Böyle bir topluma eti¤i kulüplerle, böyle anlatarak ne kadar sürede. Belki de
yok sayaca¤›m, biz böyleyiz yani, bizim etik anlay›ﬂ›m›z bu, oradaki maddeler asl›nda bizim yani, hepsi bize uyuyor. Evet, yani bizim etik anlay›ﬂ›m›z o, dünyan›n biraz
d›ﬂ›nda ama, yine de maddelerimiz var hiç de¤ilse.

Bülent ﬁenver
Evet, ﬂimdi ben ﬂuna da inan›yorum. Türkiye’de hiçbir ﬂey yok demek istemiyorum, bu da haks›zl›k olur insanlar›m›za. Yani, insanlar›m›zla konuﬂtu¤umuz zaman Türk halk›n›n belirli de¤erleri var, hiç yok de¤il, etik anlay›ﬂ› aç›s›ndan belirli
do¤rular› biliyor da, herhalde uygulamalarda s›k›nt›lar›m›z var, uygulama safhas›nda birtak›m ﬂeyleri yerli yerine uygulayam›yoruz. Herkes böyle yap›yor diye, yani
herkes gidiyor, ne olacak can›m ben de gideyim anlay›ﬂ› var. Bu konuda bir biçimde
e¤er bilinci oluﬂturup ortam› buna müsait hale getirebilirsek. Meselâ, birçok kiﬂi
bana ﬂunu soruyor: Bülent Bey diyor siz ayda 160 milyon lira maaﬂ alan bir memuru nas›l etik hale getireceksiniz? Okul paras› var diyor, iﬂte kira paras› var…
Ben ﬂunu kabul ediyorum, herkes bunu kabul ediyor, iﬂimiz zor. Yani, zor ortamda böyle bir ﬂeyi gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorum, ama inanc›n›z olmazsa bir ﬂeyi
gerçekleﬂtirebilmekle ilgili bunu gerçekleﬂtirmekte de zorluk çekersiniz. Benim inanc›m ﬂu: Toplumu ikiye ay›r›yorum. Bunlardan bir tanesi zaten kötü olanlar. Zaten
kötü olanlara yapabilece¤imiz hiçbir ﬂey yok. Adam zaten kötü, yani bizim derdimiz
zaten kötü olanlarla ilgili de¤il. Bizim yapmaya çal›ﬂmam›z gereken ﬂey iyi insanlar›m›zla, milyonlarca iyi temiz insanlar maalesef ortam ve ﬂartlar ve bir ﬂekilde yaklaﬂ›m nedeniyle iyiden sap›yorlar. Yani, bizim yapmam›z gereken ﬂey o iyi olan, kötü
kötüdür onu baﬂka ﬂekilde halletmek lâz›m. ‹yi olan kesime yönelik o tarafa olan
ufak tefek sapmalar› ilk etapta yap›labilecek olan düzeltmeleri yapmak.
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Çok büyük hedefler kendimize koymamam›z lâz›m. Ama, ﬂuna inan›yorum: Bugünden baﬂlayarak 6 ay içinde yap›labilecek bu konu da, bilinçli çal›ﬂ›l›rsa yap›labilecek birtak›m ince ayarlar var. Önce onlardan baﬂlamal›y›z. Yani, hiçbir ﬂey olmuyorsa, ‹SMMMO’daki etik ilkelere uyum konusunda belirli bir çal›ﬂman›n devam›n›
yapmak, bir biçimde ‹stanbul Menkul K›ymet Arac›l›k ﬁirketleri meselâ bize talepte
bulunuyorlar, biz de diyorlar bu konuda bir çal›ﬂma yapmak istiyoruz, bize yard›mc›
olabilir misiniz?
ﬁimdi bir kurum var, etik ilkelere uymak istiyor, bir biçimde kendine bu konuda
bize bir elbise diker misiniz, bizim ölçümüzü al›n edin. Belki ilk etapta giyemeyecek,
damatl›k gibi tutacak gelini bulana kadar, ama bir ad›m atm›ﬂ, çok mühim. Yani,
herhalde evlenmeyi akl›na koymuﬂ ki, bir damatl›k sipariﬂi verdi bize, ben onlardan
hemen onu giyip de ertesi gün evlenmelerini de bekleyemem. Önemli olan o niyettir,
bir tanesi o niyete ﬂimdi baﬂlar, iki sene sonra bunu yapabilir. Kimisi 6 ay sonra
gerçekleﬂtirebilir.
Burada sonuç olarak ﬂuna ben inan›yorum. Bunu yapmayan ﬂirketler ayakta
kalamayacak, bunu yapmayan ﬂirketler bir ﬂekilde yurt d›ﬂ› ﬂirketlerle iﬂ birli¤i yapamayacak, dünya ﬂirketi olamayacak.

Beyaz›t Öztürk
Onu yapmayan meslekler sayg›n olmayacak.

Bülent ﬁenver
Evet, bunu yapmayan meslekler sayg›n olmayacak. Yani, bu bir yerde içten
gelmenin ötesinde hayatta kalman›n, iﬂ yapman›n bir zorunlulu¤u, ticari zorunlulu¤u haline geldi¤i için de biraz içinden geliyorsa, biraz da bu ticari zorlama nedeniyle
biz bunu baﬂaraca¤›z diye inan›yorum.

Yahya Ar›kan:
Teﬂekkür ediyorum. ﬁükrü Bey buyurun.

ﬁükrü Y›lmaz (Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› Ka¤›thane ‹lçe
Temsilcisi)
Bir toplumun yaﬂam›n›n, hayat›n›n göstergesi sanatç›lar ve demokratik kitle
kuruluﬂlar›yla ortaya ç›kar. Ancak, görsel bas›n ve yaz›l› bas›na dikkat etti¤imizde
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reyting ve tiraj u¤runa hem sanatç›lar› kullanmaktad›r, hem de demokratik kitle
kuruluﬂlar›n›n halka aynas› olabilecek nitelikte davran›ﬂ ve hareketlerine ket vurmaktad›rlar.
Dolay›s›yla, görüyoruz ki, kâr kazançla etik de¤erler birbirine z›t kutuplar itmektedir. O nedenle toplumsal fayda aç›s›ndan hiçbir ﬂey gözetilmeksizin televizyonlarda Televoleleri, di¤er yaz›l› bas›nda da birtak›m topluma hiç de faydal› olmayan magazin haberleri görmek teyiz. Hem Say›n Bülent ﬁenver’e hem de Say›n Beyaz›t Öztürk’e sorum bu gerek görsel bas›n ve gerekse yaz›l› bas›nda bir etik de¤erler konusunda bir organizasyon yaparak bu konular› gündeme getirerek nas›l bir iﬂ
birli¤i yap›laca¤› konusunda çal›ﬂma yap›labilir mi?
Teﬂekkür ederim.

Bülent ﬁenver
ﬁunu herhalde yapmam›z lâz›m. Somut olarak birinci yapmam›z gereken ﬂey
bu bilincin oluﬂturulmas›. Bu konuda çeﬂitli kurumlarla yap›lan birtak›m çal›ﬂmalar›n bir ﬂekilde koordinasyonun yap›labilmesi, biz de bizden haberdar olman›n gerçekleﬂtirilebilmesi. Ve bu çal›ﬂmalara somut bizim katk›da bulunmam›z lâz›m. Beyaz Eﬂya Üreticiler Derne¤i bizi ar›yor, diyor ki, lütfen biz bu konuda bir çal›ﬂma
yapmak istiyoruz, biz kendimiz içimizde bir komite kural›m... ‹ﬂleri var, güçleri var,
yani bunlar öyle olaca¤›na madem siz bu konuda ihtisas sahibisiniz, siz bunlar› yap›n, yeni yönetim kurulumuza takdim edin, bizim aç›m›zdan somut yapaca¤›n›z, Beyaz Eﬂya Üreticileri Sanayicileri’nin içinde Arçelik’i var, Beko’su var, Vestel’i var, bilmem nesi var. Bunlar böyle bir ﬂey olmas› ihtiyac›n› duyuyorlar. Demek ki baz› uygulamalar var, etik olmayan uygulamalar var, Vestel’in, Arçelik’in, Beko’nun. Demek
ki oturup konsensüs ar›yorlar, biz yap›n demedik, kendileri bize gelip dediler. Biz
böyle bir konsensüs ar›yoruz.
‹ﬂte ben de bir somut bizim yapaca¤›m›z ﬂeylerden bir tanesi bu. Bizim Yönetim Kurulumuz ay›n 31’inde ilk defa toplanacak resmi olarak ve onun gündemini somut olarak yapmam›z gereken konularla ilgili iki önemli ﬂey getiriyoruz. Bunlardan
bir tanesi e¤er kabul görürse Yönetim Kurulunda 2002 y›l›n›n sonuna kadar Türkiye’de sektörüne bak›lmaks›z›n iﬂ yapan ﬂirketlerin, hangi sektörde çal›ﬂ›yorlarsa
çal›ﬂs›nlar bir ulusal k›lavuzunun haz›rlanmas› çal›ﬂmas›n›n yap›lmas›n› önerece¤iz.
Yani, etik de¤er, iﬂ ahlak› ulusal k›lavuzu dedi¤imiz ulusal k›lavuzun haz›rlanmas›.
Bu TÜS‹AD için farkl›, TÜRMOB için farkl› olmamal›. Yani, bir genel olarak bü-
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tün kurullar›m›z birlikte kabul edebildi¤i, hani nas›l bir Anayasa diyoruz. Bu konudaki etik dedi¤imiz zaman bir iﬂ yapman›n etik anayasas›n› oluﬂturmal›y›z. Zor bir iﬂ
belki ama, bunu bizim baﬂarmam›z lâz›m, bunu üretmemiz laz›m, bu kurumlarla paylaﬂmam›z lâz›m, görüﬂleri almam›z lâz›m, de¤iﬂik toplant›lar yapmam›z laz›m. Bunu
y›l sonuna kadar tamamlay›p böyle bir somut öneriyle ortaya ç›kal›m.
‹kinci somut yapmay› düﬂündü¤ümüz ﬂey Yönetim Kurulu’nda yine kabul edilirse 2002 y›l›nda iki tane sektör bizden yard›m isteyen, sadece iki sektöre ilkelerin
belirlenmesi konusunda yard›mc› olmak. Bu iki sektörü biz belirlemeyece¤iz, bizden
bu konuda çal›ﬂmam›z› talep eden herhangi bir iki sektör belirlendikten sonra bu
sektörlerle ilgili somut çal›ﬂma yapaca¤›z. Bu sektör biraz önce söyledi¤im o Beyaz Eﬂya Üreticileri Sanayicileri olabilir veya arac›l›k ﬂirketleri olabilir. Onlardan iki
tane diyorum, daha fazla da demiyoruz, çünkü beceremeyiz, yapamay›z, yeni kurulduk, etik olacak, bir ﬂekilde hareket kabiliyetimiz olacak.
O nedenle de böyle iki tane önerimiz var. Bir ﬂey daha var çok önemli olan. Biz
hiçbir zaman polis gibi hareket etmeyece¤iz diyoruz. Yani, biz yanl›ﬂ yapanlar› teﬂhir eden bir kurum hiçbir zaman olmamam›z laz›m. Bu uymad›, bu uymad›, bu uymad›, o bizim görevimiz de¤il diyorum.
Bak›n ‹SMMMO’da bir Disiplin Komitesi var, ne yapacaksa onlar yapacakt›r,
bizi ilgilendirmez o. Yani, biz sadece onlara görevlerini daha iyi yapabilmekle dünya
kalitesinde bu iﬂleri yapabilmek maksad›yla gerekli teknolojiyi ve teknik yard›m› gerçekleﬂtirece¤iz. Ondan sonra uyumsuzluklar› ne yaparlar, ihtar m› verirler, ne verirler. Ama, ﬂunu yapmak istiyoruz. E¤er, ‹SMMMO bu konuda bize yetki verirse, bu
konuda bize yap›n derse biz diyoruz ki, mesela her y›l bu konuda etik de¤er ve iﬂ
ahlak› konusunda somut olumlu birtak›m baﬂar›lar göstermiﬂ kiﬂi ve kuruluﬂlar› bir
ödüllendirme olarak, TEDMER ödüllendirmek istiyoruz. Ceza k›sm›na kat›lmay›p, bir
kurum olabilir, o kurumu bir ﬂekilde biz diyoruz ödüllendirelim ve alk›ﬂlayal›m.

Yahya Ar›kan
Evet, teﬂekkürler.

Beyaz›t Öztürk
ﬁimdi ﬁükrü Bey, etikle reyting asl›nda birbirine z›t ﬂeyler ne yaz›k ki. Bak›n
ben bugün konuﬂmac›lardan bir tanesiyim, bugün do¤rular› Bülent Bey söyledi, po-
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püler esprileri ben yapt›m, ben konuﬂurken kameramanlar aya¤a kalkt› çekti, Bülent Bey konuﬂurken hepsi oturdu.
Bugünden arta kalan televizyonlarda sadece buradaki gülmelerimiz ve alk›ﬂlar
olacak. Ne yaz›k ki do¤ru ﬂeyler reyting yapm›yor Türkiye’de. Gönül ister ki tabii ki
do¤ru ﬂeylerin reyting yapmas›n›. Ama, ﬂimdi garip bir ﬂey var ki, halk bunu istiyor
diye bir mant›kla, Televole’yi istiyor, magazini istiyor, halk bunu istiyor diye mant›k
var. Halk bundan 15 sene önce böyle bir ﬂey istemiyordu, yani halka TRT bale izlettirebiliyordu, buz pateni izlettirebiliyordu, klasik müzik dinlettirebiliyordu.

Yahya Ar›kan
Kat›l›mc›lar›m›za çok teﬂekkür ediyoruz.
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>>> PANEL

‹STANBUL ve DEPREM GERÇE⁄‹

Tarih

: 05-04-2002

Oturum Baﬂkan›

: Yahya ARIKAN

Panelistler

: Oktay EK‹NC‹
Mimarlar Odas› Genel Baﬂkan›
Doç. Dr. O¤uz GÜNDO⁄DU
Jeofizik Mühendisleri Odas› Baﬂkan›
Yrd. Doç. Dr. Y›ld›r›m GÜNGÖR
Jeoloji Mühendisler Odas› Baﬂkan›
Mete AKALIN
‹nﬂaat Mühendisler Odas› Eski Baﬂkan›
Necdet MERCAN
ﬁiﬂli Belediye Temsilcisi
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Yücel Akdemir
Meslektaﬂlar›m›z›, vatandaﬂlar›m›z› Mustafa Kemal Atatürk ve silâh arkadaﬂlar› için hepinizi 1 dakikal›k sayg› duruﬂuna davet ediyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, panelimizi yönetmek üzere Oda Baﬂkan›m›z Say›n
Yahya Ar›kan’› davet ediyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan. Konuﬂmac›lar› davet etmek istiyorum. Say›n Oktay Ekinci, Mimarlar Odas› Genel Baﬂkan›, buyurun. Say›n
Doçent Doktor O¤uz Gündo¤du, Jeofizik Mühendisleri Odas› Baﬂkan›, buyurun. Say›n Yard›mc› Doçent Doktor Y›ld›r›m Güngör, Jeoloji Mühendisleri Odas› Baﬂkan›,
buyurun. Say›n Mete Akal›n, ‹nﬂaat Mühendisleri Eski Oda Baﬂkan›, buyurun. Say›n
Necdet Mercan, ﬁiﬂli Belediyesi ad›na, ayn› zamanda meslektaﬂ›m›z, buyurun efendim. Teﬂekkür ediyor, panelimizin baﬂar›l› geçmesini diliyorum.

Yahya Ar›kan
Sayg›de¤er konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; bir kez daha hepinize hoﬂ
geldiniz diyorum. Bu önemli panele baﬂlamadan önce d›ﬂar›da da¤›t›lan bir vasiyet
var Barka hocam›z›n. TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan yaz›lm›ﬂ.
Ben öncelikle bu vasiyeti sizlere okumak istiyorum:
“‹stanbul’u bekleyen bir depremde 50 bin kiﬂinin ölece¤i, 300 bin kiﬂinin yaralanaca¤› ve 1 milyon 200 bin kiﬂinin evsiz kalaca¤›n› bilim insanlara aç›kl›kla söylüyor. Ama ne yaz›k ki can kay›plar›n› azaltmaya yönelik yap›lar›n incelenip güçlendirilmesi için birkaç bireysel çaban›n d›ﬂ›nda hiçbir örgütlü giriﬂim yok. ‹zmit depremindeki insan kay›plar›n›n 170 kadar› 48 katl›, kusurlu betonarme yap›lar, yass›
kaday›f gibi kat kat üstüne y›k›ld›¤› için öldü. ‹stanbul’da bu nitelikte 56 bin yap›n›n
göçece¤i öngörülüyor. Bunlarda yayg›n ve sistemli bir iyileﬂtirme yap›l›rsa, en az
20 bin yurttaﬂ›m›z›n yaﬂam› uzayacak. Bunun yurttaﬂlar›n tek tek giriﬂimleriyle
gerçekleﬂtirilmesi olanaks›z. Bu görev özelleﬂtirilemez, savsaklanamaz, ertelenemez, geciktirilemez. ‹stanbul’a sahip ç›k›lmas› için çok az umut kald›. Böylesi bir ulusal
haz›rl›k kampanyas› önün deki yasal engellerin kald›r›lmas› ve buna olanak sa¤layacak
bir yasal alt yap› haz›rlanmas›, özel ve yetkin bir kamu örgütü kurulmas›, e¤itim ve
standart çal›ﬂmalar›n yap›lmas›, kaynak bulunmas›, fonlar›n oluﬂturulmas›, semt ve
yap› türü önceliklerin saptanmas› ve bu program›n 10 y›l› geçmeyecek bir zaman dilimi
içinde tamamlanacak ﬂekilde uygulanmas›na geçilmesi gerekiyor.”
Barka, bunlar› tart›ﬂan, Ulusal Deprem Konseyi’nin somut önerilerini dile geti-
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ren deprem strateji raporunun haz›rland›¤›, ancak konseyin iki ayd›r, daha 2001
Aral›k ay›n›n sonlar›nda toplanmad›¤› için son biçimini veremedi¤ini söylüyor. Ulusal
Deprem Konseyi hemen toplanmal› ve daha fazla gecikmeden raporunu aç›klamal›d›r. Bu raporda Barka’n›n miras› vard›r ve biz bunun de¤iﬂtirilmeden aç›klanmas›n›
onun vasiyeti olarak kabul ediyoruz.
Barka’n›n ocak ay›nda tamamlanabilir, tamamlanmal›d›r dedi¤i bu rapor hemen aç›klanmal›d›r. ‹stanbul’u ve ‹stanbullular› kurtarmak için yap›lacaklar konusunda bilimin görüﬂ ve önerileri aç›klanmal›d›r. Uzlaﬂma sa¤lanm›yorsa, karﬂ› görüﬂlerle birlikte aç›klanmal›d›r bu rapor. Aç›klanmal›d›r ki yetkililer neleri yapmakla
sorumlu olduklar›n› son bir kez ve en üst düzeyde bir kurumun a¤z›ndan duysunlar
ve kamuoyu bu görev ve sorumluluklar›n yerine getirilmesini isteyebilsin.
Bizler mali müﬂavirler olarak mesleki sorunlar›m›z›n d›ﬂ›nda Aykut Barka hocam›z›n vasiyeti do¤rultusunda kentimizi, ülkemizi tehdit eden deprem gerçe¤ini
ele almaya çal›ﬂt›k. Olas› ‹stanbul depreminde yerel yönetimler can ve mal kayb›n›
nas›l asgariye indiririz yerine, “deprem sonras›nda defin ve molozlar› nas›l kald›r›r›z”a yöneliktir. ﬁu anki ‹stanbul depremine haz›rl›k ad› alt›nda yap›lan çal›ﬂmalar
ceset torbalar›, arama kurtarma malzemeleri, defin yerleri, çad›r ve çad›r yerleri
temin etmekten öteye gitmemektedir. Bu ba¤lamda gerek can kay›plar›n›n az olmas› için, gerekse ekonomimizi 20 y›l geriye götürmemesi için Odam›z›n, Do¤al
Afetler Komitemizin katk›lar›yla sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ‹stanbul
ve deprem gerçe¤ini masaya yat›ral›m dedik.
Bu panel ETV’de iki bölüm olarak yay›nlanacakt›r. Çok de¤erli panelistlere,
eme¤i geçenlere, ETV’ye ve bu panele kat›lan de¤erli bas›n temsilcilerine teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, yo¤un bir trafik yaﬂamam›z nedeniyle konuklar›m›zdan baz›lar› h›zla aram›zdan ayr›lmas› gerekiyor. Say›n Nasuh Mahruki de ﬂehir d›ﬂ›nda,
saat 3 gibi bu panele iﬂtirak edecekler. Ben ilk sözü Mimarlar Odas› Genel Baﬂkan›
Say›n Oktay Ekinci’ye veriyorum. Buyurun Say›n Ekinci.

Oktay Ekinci
Teﬂekkür ediyorum sevgili Baﬂkan. De¤erli izleyenler, ben bu panele davet ald›¤›mda mümkün olmad›¤›n›, çünkü o gün saat 2’de bir baﬂka toplant›ya baﬂkanl›k
yapmak zorunda kald›¤›m› ve o toplant›daki arkadaﬂlarla birliktelikten sonra Anka-
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ra’ya yetiﬂmek zorunda oldu¤umu ve beni ba¤›ﬂlamalar›n› rica ettim. Ba¤›ﬂlamad›lar, ben sizden ba¤›ﬂlaman›z› rica ediyorum, konuﬂmam› yapt›ktan sonra ayr›laca¤›m için, hiç sevmedi¤im bir durumdur ve hep eleﬂtirmiﬂizdir konuﬂtuktan sonra
toplant›da kalmayanlar›, iﬂte o duruma ben düﬂtüm. Bu bak›mdan çok s›k›nt›l›y›m,
üzgünüm, ama bu duruma ben kendim düﬂürmedim, arkadaﬂlar›m bu durumu sen
söyle dediler, o nedenle tekrar ba¤›ﬂlaman›z› rica ediyorum.
ﬁimdi, tabiî muhasebecilikle ilgili bir meslek kuruluﬂumuzun böyle bir konu için
bizi ça¤›rd›¤› zaman, benim hemen akl›ma acaba kâr-zarar hesab›n› nas›l yapar›z
diye düﬂündüm, böyle bir haz›rl›k yapt›m size. Bir fantezi olsun diye belki ama, öteden beri düﬂündü¤üm bir konuyu da sizin meslek alan›n›z sayesinde bir çeki düzen
verdim. Do¤rusu sizin sayenizde bu düﬂünceye çeki düzen verdim, nas›l toparlar›m
bilemiyorum. Bu o iﬂe yarad› benim kendi aç›mdan en az›ndan. ﬁimdi tabiî ki iﬂte
bilançolara bakt›¤›m›z zaman kâr haneleri, zarar haneleri ya da gelir gider haneleri
var. Muhasebeciler mucizevi ﬂekilde bunu s›f›rlarlar ben hiç anlamam, ama o bir
mucizedir. Yani, oldum olas› o mucizeyi bizim Mimarlar Odas›’nda da yaparlar, böyle bakarsan›z, ne güzel falan, s›f›rlan›r. ﬁimdi acaba biz bunu nas›l s›f›rlayaca¤›z diye ben sizden sormak için ﬂöyle bir haz›rl›k yapt›m.
ﬁimdi kâr ve zarar demeyelim de ya da gelir ve gider demeyelim de, olumlu
taraflar, çünkü ‹stanbul’da deprem gerçe¤i var, bu gerçe¤in olumlu taraflar› neler,
olumsuz taraflar› neler diye böyle yan yana iki sütun gözünüzün önüne getirin. Ve
“en” olarak koyun, 5 en, olumlu beﬂ en var, yani en iyi, en iyi durumda olan, en
önemli olan, beﬂ en var. Önce onu size birer cümle söyleyece¤im. Sonra en olumsuzlar var. O çizgiyi nas›l çizece¤iz beraber karar verece¤iz.
ﬁimdi olumlu beﬂ en nedir? ‹stanbul ve Türkiye gerçe¤i aç›s›ndan, ama ‹stanbul özelinde. Bir kere birincisi, Kuzey Anadolu fay›, sizin baﬂ›n›z›n belas› odur. ﬁimdi
Kuzey Anadolu fay›n› ilk keﬂfeden ülkeyiz, bu en önemli olay. Kuzey Anadolu fay›n›
arkadaﬂlar›m beni do¤ruluyorlar en önce fark ettik, ne zaman? 1938, Atatürk’ün
öldü¤ü y›l. 1939’da o zamanki Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› Türkiye’deki deprem fay haritas›na bakt›¤›m›z zaman, bugün de¤erli uzman arkadaﬂlar›m›z›n büyük çal›ﬂmalarda daha do¤ru, daha hassas dile getirmek istedikleri güzergah› 1939’daki yay›n›nda görüyorsunuz Kuzey Anadolu fay› diye o tarihte belirtilmiﬂ. Demek ki kaç y›l önce fark etmiﬂiz bunu? ‹ﬂte 1939’la 2002 aras›ndaki y›l kadar. Demek ki en önce fark etmiﬂiz; bir. Bu olumlu bir ﬂey midir? Evet, olumlu.
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‹ki; tarih bak›m›ndan en deneyimli ülkeyiz. Neden? Çünkü deprem insan›n yaﬂad›¤› ortam›n için bir felakettir. ‹nsan›n yaﬂamad›¤› ortamda deprem felâket olmaz,
yani durmadan okyanusun dibinde deprem oluyor veya bilmem ne çölünde deprem
olmuﬂ, hiç umursam›yoruz biz, haberlere de yans›maz, kimse üzerinde durmaz.
Yerleﬂme varsa deprem önemlidir, insan aç›s›ndan önemlidir, bir kent varsa. Kent
tarihi, yerleﬂme tarihi dünyada en eski bu topraklarda, Anadolu’da, 10 bin y›ll›k, 12
bin y›ll›k bir yerleﬂme tarihine sahibiz, kent tarihine sahibiz, o kadar da kentler aç›s›ndan deprem tarihine sahibiz. Antik kentler say›s›z kere depremlerle y›k›ld›lar,
baﬂka yere taﬂ›nd›lar, y›k›ld›lar baﬂka yere taﬂ›nd›lar, antik kent tarihlerine bakt›¤›n›z zaman bunu görürsünüz. Ne zaman ki insano¤lu ya da Anadolu uygarl›klar›n›
yaratan o büyük insanlar taﬂlar› üst üste koyup da araya da bir harç, bir ba¤lay›c›
keﬂfetmeye baﬂlad›ktan itibaren art›k taﬂ›nmamaya baﬂlad›lar. Ama, onu keﬂfedinceye kadar y›k›l›yordu yap›lar antik kentlerde, gidip baﬂka yere kent kuruyorlard›. Oray› da y›k›yordu deprem, gidip baﬂka yere kent kuruyorlard›. Ama ‹sa’dan önce aﬂa¤› yukar› 9. yüzy›ldan, 8. yüzy›ldan bu yana art›k yavaﬂ yavaﬂ kent taﬂ›nmamaya baﬂland›. Meselâ ‹stanbul 2700 y›l›, ‹sa’dan önce 630 art› 2 bin, 2630 y›ld›r taﬂ›n›yor mu? Hay›r, 2630 y›ld›r ‹stanbul say›s›z deprem geçirdi taﬂ›nd› m›?
Hay›r. Demek ki taﬂ›nmama do¤rultusunda da 2630 y›ll›k bir gelene¤imiz var. O
hâlde ﬂimdi örne¤in Adana’da veya herhangi bir yerde deprem oldu¤u zaman birisinin ç›k›p kenti taﬂ›yacak demesiyle ‹sa’dan önce bin y›l›ndaki o antik insan› karﬂ›s›nda ürküp biz buradan taﬂ›nal›m demesi eﬂittir. Demek ki o siyasetçinin 2700
y›ldan haberi yok. Bu bir olumludur, yani neden taﬂ›nm›yoruz bunu bilmemiz lâz›m.
ﬁimdi üçüncü en önemli kazan›m›m›z, tabii ben ﬂunu da söyleyeyim; deprem
tarihi, daha do¤rusu kentlerin depremle tan›ﬂma tarihini bizim deprem uzmanlar›m›z çok iyi de¤erlendiriyorlar de¤il mi; deprem periyotlar›na bak›yorlar, iﬂte ﬂu kadar yüzy›l geçti, bu kadar 250 y›l geçti, ﬂu periyota giriyor diye hesap kitap yap›yorlar. ‹stanbul’da depremin ne zaman olabilece¤i yönündeki tahminlerin önemli bir
girdisi budur. Yan›l›yorsam düzeltsinler. Üçüncü en önemli kazan›m›m›z; depreme
dayan›kl› korkunç bir mimarimiz var, Ayasofya y›k›lm›yor, Küçük Ayasofya y›k›lm›yor.
Küçük Ayasofya’ya gittim bakt›m, parma¤›m kadar yar›k var, y›k›lm›yor. Öbür eve
gidip bak›yorsun, çizik var y›k›l›yor. Yani, y›k›lm›yor 500 y›ll›k, 1000 y›ll›k, 1500 y›ll›k
yap›lar y›k›lm›yor, 150 y›ll›k ahﬂap yap›lar y›k›lm›yor, 100 y›ll›k yap›lar y›k›lm›yor. Demek ki bu 2600 y›l› bu co¤rafyada yaﬂayan insanlar boﬂuna geçirmemiﬂler. Dep-
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remde y›k›lmayan› ö¤renmiﬂler ki y›k›lm›yor. Ha bu çok önemli bir kazan›m. Üçüncü
“en” hanesine, en olumlu hâl hanesine bunu yaz›yoruz.
Dördüncüsü, en duyarl› medya bizde. Ben meselâ geçti¤im 15 y›l içerisinde
birçok toplant›ya kat›ld›m, hiçbirisinde ne televizyon var, ne gazete. Ama ﬂimdi bak›yorum televizyon kanal›n›n biri destekliyor, ﬂu bu, akﬂam m› izleyece¤iz kendimizi,
ne zaman izleyece¤iz, bakaca¤›z falan, en duyarl› medya bizde. Yani deprem konusunda eskiden pehlivan tefrikas› derlerdi, pehlivan tefrikas›na döndü bu iﬂler derlerdi, eskiden böyle gazetelerde pehlivan tefrikalar› vard›, bakard›k 387. bölüm falan, böyle 500. öyle bir ﬂey olurdu. Yani, en duyarl› medya olumlu bir ﬂey. ‹çeri¤ini
söylemiyorum, böyle bir ﬂey olumlu bir ﬂeydir.
Ve bir de tabiî 5. en olumlu olan, en bilgili kadrolar da bizde, herkes bir ﬂey
söylüyor, bilmeyen yok, asla bilmeyen yok, herkes biliyor. Yani, iﬂte ben de biliyorum,
O¤uz da biliyor, masadakiler biliyor, sizler biliyorsunuz, yani say›s›z panel, say›s›z
sempozyumda ya baya¤› biliyormuﬂuz biz bu iﬂi, yani hayret, yani çok biliyoruz. Çok
bilen olunca da bu da olumlu bir ﬂeydir diye düﬂünüyorum. ﬁimdi bu beﬂ tane ‘en’i
unutmayal›m, bir kenara yazd›k.
ﬁimdi geçiyoruz zararlara, ﬂimdi olumsuzlar. Deprem riskini en yo¤un yaﬂayan, en güncel yaﬂayan metropolüz. ﬁu anda metropolüz, yani ﬂu anda dünyadaki
hiçbir metropol yar›n m› deprem olacak, 10 y›l sonra m› deprem olacak demiyor, tek
biziz bu durumda olan, yani ‹stanbul. Yani, ne Paris diyor, ne Londra, ne Viyana’n›n
gündemlerinde deprem yok, biz ama sabah akﬂam yar›n m› olacak, öbür gün mü
olacak, bugün evden ç›kal›m m›, ç›kmayal›m m›, çocu¤u okula götürelim mi götürmeyelim mi durumuna geldik. Bu en olumsuz durum, yaﬂam›m›z› etkiliyor.
‹kinci olumsuz; buna ra¤men depreme en haz›rl›ks›z metropolüz dünyadaki.
ﬁimdi ﬂu ana kadar iﬂte ﬂu iﬂleri yapt›k, bu iﬂleri yapt›k, önlemler ald›k, yani nas›l
haz›rl›ks›z›z? Vaktim ölçüsünde neden böyle oldu¤unu size birer ikiﬂer cümleyle bunlar› açaca¤›m. En haz›rl›ks›z, depreme en yak›n›z, yar›n, yar›ndan daha yak›n gibiyiz,
ama en haz›rl›ks›z›z. ‹stanbul dünyada ﬂu anda iddia ediyorum, bulgulara dayanarak söylüyorum, depreme en haz›rl›ks›z metropol.
Üçüncüsü, depremi umursamayan hükümet bizde var. Dünyada kaç tane hükümet varsa ﬂu anda depremi en umursamayan hükümet bizde, bunda da iddial›y›z. Nedenlerini biraz sonra söyleyece¤im.
Dördüncüsü; deprem için en çaresiz yerel yönetimler var. Bak›n, umursamaz
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demiyorum yerel yönetimler için, en çaresiz. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
ne yaparsa yaps›n çaresizdir, en çaresiz belediye baﬂkan›.
Beﬂincisi, bu müthiﬂ bir ﬂey; depreme karﬂ› en korkusuz halk›m›z var, en korkusuz. Art›k Türklükten mi, baﬂka bir ﬂeyden mi, Ergenekon’dan m› nereden geliyorsa bu, bu kadar korkusuz bir toplum olamaz. Daha hâlen dere yataklar›nda evler
al›p sat›l›yor, hâlâ kaçak inﬂaat yap›l›yor, hâlâ imar düzeni sa¤lanabilmiﬂ de¤il,
böyle bir durum. Yani, bu art›k genel söylem vard›r, rant, ya¤ma, yani muazzam bir
cesur vaziyetteyiz, ki deprem ortam›nda bu olumsuz bir puan, olumlu bir puan de¤il. Olumlu bir meziyettir korkusuz olmak, ama deprem ortam›nda beﬂinci olumsuzluk.
ﬁimdi bunlar› ikiﬂer cümleyle açarak tamamlamak istiyorum. ﬁimdi olumsuzluktan devam edip olumluya gidece¤im. Yani, son söylediklerime dikkat, son beﬂ
‘en’e.
ﬁimdi deprem riskinin en çok oldu¤u metropol oldu¤umuz do¤rudur, bu konuda daha fazla konuﬂmak gereksiz, biraz sonra de¤erli arkadaﬂlar›m depremin ne
zaman olaca¤›n› size söyleyecekler, biz de ona göre hareket edece¤iz. Onu geçiyorum, ama ﬂuras› muhakkak ki olacak, herkes duysun olacak.
ﬁimdi depreme en haz›rl›ks›z metropol ne demek? ﬁimdi üç özelli¤i var ‹stanbul’un deprem aç›s›ndan. Tabii ‹stanbul’un en önemli özelli¤i, deprem aç›s›ndan de¤ildir ﬂimdi söyleyece¤im. Özelli¤i, tarihi bir kent olmas›, dünya uygarl›klar›n›n merkezi olmas›, üç imparatorlu¤a baﬂkentlik etmesi, UNESCO’nun ﬂaheseri, dünyan›n
bir numaras›; bunun depremle hiçbir alakas› yok, bunu kenara koyduk.
Deprem aç›s›ndan üç özelli¤i var. Bir; kaçak bir metropol, metropol ama kaçakt›r. ‹ki; plans›z bir metropoldür, plan› yok, ﬂu anda ‹stanbul’un plan› yok. Efendim, vard›, hay›r yok. Üçüncüsü, en bak›ms›z metropol. Siz bakmay›n, yol kenarlar›ndaki o dikilen a¤açlara, çiçeklere, bilmem nelere, en bak›ms›z.
ﬁimdi bu depreme en haz›rl›ks›z metropol olmas› tespitinin üç temel dayana¤›. ﬁimdi bu üçüne giriyorum, alt baﬂl›klara. Kaçak metropol; ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n en son çal›ﬂmas›, ﬂimdiye kadar yap›lan birçok çal›ﬂmay› hem do¤rulad›, hem
yeni rakamlar ortaya ç›kard›. ﬁimdi nedir bu yeni rakamlar? Kentin yüzde 60’› kaçak oldu¤una göre, bu sevgili arkadaﬂlar, yaklaﬂ›k 4 milyon kiﬂi demektir, en iyimser. 4 milyon kiﬂi ciddî bir rakam. Yani, ne oldu¤u belli olmayan yap›larda yaﬂamaktad›r. Belki mucizevi bir ﬂekilde dünya en sa¤lam yap›s›d›r, ama yüzde 99,9 ihti-
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malle öyle de¤ildir. ﬁimdi 4 milyon, Ankara’n›n nüfusundan fazla, ‹zmir’in nüfusundan fazla, Yunanistan’›n yar›s›, dünyada 55 ülkeden daha fazla bu nüfus, Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin 20 kat›, Ermenistan’dan daha fazla, Azerbaycan’›n yar›s›, yani rakamlar›n ne oldu¤unu anlamak için söylüyorum.
Böyle bir nüfus ciddî risk alt›nda. ﬁimdi bu nüfus ne yapm›ﬂ? Kaçak yap› sakinlerini söylüyorum, yasal konut sakinleri de pek farkl› de¤il de onlara gelece¤im.
Yüzde 42’si arsay› sat›n alm›ﬂlar, ﬂimdi bu ne demek? ‹mar izni olmayan bir arsa
al›nm›ﬂ, yani üzerinde yap› yapma hakk› olmayan, bir imkân olmayan bir arsa sat›n
al›nabilir, ﬂimdi siz alabilirsiniz. Al›r m›s›n›z? (“Hay›r” sesleri) Peki, nas›l oluyor? 2
milyon kiﬂi nas›l al›yor? Yani, bunun bir güvencesi var, bu çok önemli, nas›l al›yor?
(“Rant” sesleri) Rant diye al›rs›n›z. Üzerinde inﬂaat yapmak yasak kardeﬂim, ama
ben sat›yorum. A ne güzel ver bana diyor. 2 milyon kiﬂi al›yorsa, bir güvence vard›r.
Kardeﬂim, sen bunu al diyen. Bu güvenceyi kim veriyor? Yüzde 50.9’u tapusuz ve
kamu arazisinde. Evin projesi nas›l yap›lm›ﬂ, ﬂimdi ona geliyorum. Bu evlerin yüzde
58.8’inin projesini içinde oturan çizmiﬂ. ﬁimdi nas›l oluyor? Yani, yüzde 58,8’i, yaklaﬂ›k 1,8, 2,1 milyon kabul edebilirsiniz, beﬂe bölerseniz hane say›s› ç›kar, içinde oturan kiﬂi çizmiﬂ. Yüzde 21’i bir önceki mal sahibi çizmiﬂ, ondan alm›ﬂ, o da mimar mühendis de¤il. Yüzde 17’sini kalfa çizmiﬂ, asl›nda kalfa mimarisi var deniyor ama, kalfalar da öyle çok fazla ﬂey de¤iller, egemen vaziyette de¤iller. Mimar ve mühendisin çizdi¤i oran yüzde 1.1 arkadaﬂlar. Yani, biz affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum,
kaçak yap›lar›n, o da bak yasal de¤il, yüzde 1.1’inden mesulüz y›k›l›rlarsa. ...
ﬁimdi iskan durumu nedir? Yüzde 87.7’sinin iskan› yok, yani oturma izni yok.
Tamam›nda elektrik var, su var. Önemli bir bölümünde do¤algaz var ve kablolu televizyondan Azerbaycan televizyonu hepsinde maﬂallah bang›r bang›r. Fakat, yüzde
87.7’sinin iskan› yoksa bunlar nas›l var?
ﬁimdi burada neden kaçak yapt›r›yorsunuz sorusuna verilen yan›tlar. Yüzde
76.9; efendim param›z yoktu, ekonomik olanaks›zl›ktan kaçak yapt›k. ﬁimdi kaçak
yap›lan yap›yla yasal yap›lan yap› aras›nda ne maliyet fark› var? Yani, biri bedavaya m› ç›k›yor? Hatta kaçak yap›lan apartmanlar› pazarlayabilmek için çok daha pahal› oldu¤unu ben bilmiyorum, siz de gözlüyorsunuz, korkunç süslemeler, mermerler,
ﬂunlar bunlar satabilmek için, yasal olarak satam›yor ya, yasa d›ﬂ› oldu¤u için pazarlamak için daha fazla masraf yap›yor gibi.
ﬁimdi buradan geçiyoruz, plans›z metropole. Kaçak metropolden plans›z met-
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ropole. Arkadaﬂlar, ‹stanbul’un son metropolden önceki plan›, yani plân ne demek?
Kim nerede, nas›l yap› yap›labilir, nerede yap›lamaz, nerede kaç katl› yap›l›r, nerede
az katl› yap›l›r, nerede hiç yap›lamaz, buna karar vermek pland›r, dünyada bunun
baﬂka bir yolu yok. Son plan›m›z 1980 Temmuz, 12 Eylül’den önce. 80 y›l›nda yap›lan plandan bu yana onayl›, resmî, ölçekli ‹stanbul plan› yok arkadaﬂlar. En son 94
y›l›nda Nurettin Sözen döneminde bu yap›ld›, fakat ilginç bir takvim dönemiydi, yerel seçimlere bir hafta kala plan onayland›, yerel seçimlerde yönetim de¤iﬂti, ben
bu plan› be¤enmiyorum dedi, Erdo¤an geldi, plan› att› bir kenara. Onlar bir tane
yapt›lar, onlar da 95’te. Mahkeme dedi ki, dur siz ne yap›yorsunuz, siz belli bir ölçekte ‹stanbul’da metropol kent plan› yapmaya hakk›n›z yoktur, bu iﬂ Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤›n›n görevidir dedi, bu plân da çöpe gitti ve 95’ten bu yana kaç y›l geçti?
95’ten bu yana 7 y›l geçti, 7 y›ld›r Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› metropol plan› yapmad›. Yani, ﬂu andaki Bay›nd›rl›k Bakan›, bundan önceki Bay›nd›rl›k Bakan›, ondan
önceki Bay›nd›rl›k Bakan›, ondan önceki Bay›nd›rl›k Bakan›, CHP’li, DYP’li, DSP’li, bütün partiler yapmad›. Ne derlerse desinler, ‹stanbul’a karﬂ› ola¤an üstü bir ihmal
içerisindeler, ‹stanbul plan›n› yasal bir dayana¤›, mahkeme karar› olmas›na ra¤men
7 y›ld›r yapm›yorlar.
Bak›ms›z metropol, ﬂimdi arkadaﬂlar kaynaklar boﬂa harcan›yor. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye bütçesi az bir bütçe de¤il ve bak›yorsunuz Gülhane Park›’nda
onar›m, bilmem ne meydan›nda onar›m, ﬂurada onar›m, burada güzelleﬂtirme, ya
deprem nerede, deprem bekleyen metropolde Gülhane Park›’n› b›rak depremden
sonra yapar›z ya. Orada alt taraf› yapaca¤›n, iﬂte bir iki sat›c›lar› oradan ç›kartmak yani, öyle de¤il mi? ‹ﬂte bilmem ne meydan›n› düzenleme, ﬂuray› yapma, buray›
yapma, korkunç paralar ak›yor. Halbuki deprem bekliyoruz. B›rak›n biz raz›y›z, istemiyoruz çiçek böcekleri, hayallerimizde kals›n o biraz, ama yap›lar› sa¤lamlaﬂt›r›n,
liselerin, okullar›n, kamu yap›lar›n›n, binalar›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas›. Elimize tek kuruﬂ
bile geçse buna harcamal›y›z. Yani, ben sonunda zaten bunu söyleyecektim, kaç lira
geçti elimize, 100 lira, yap› sa¤lamlaﬂt›r›n budur, yani baﬂka ﬂeyimiz yoktur buna
ay›rmal›y›z. Ama, korkunç israf var.
ﬁimdi bu arada hükümet meselesine geldi¤imiz zaman, deminden en umursamayan hükûmet demiﬂtim, iﬂte biraz önce söyledim, hâlâ Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› ‹stanbul’un imar plan›n› yapmam›ﬂt›r ve hâlâ bu konuya çeki düzen verecek yasalar
ç›kmam›ﬂt›r arkadaﬂlar. 99 depreminden bu yana kaç ay geçti, kaç y›l geçti, hâlâ
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imar ve ﬂehircilik yasas› ç›kmam›ﬂt›r. Yerel yönetimler yasa tasla¤› içerisinde
imarla ilgili hükümler kondu, bu hükümlerden bir tanesi o zaman ﬂuydu: Kaçak yap›
al›n›p sat›lamaz, yasal güvence haline getiriliyordu, çok önemlidir. Çünkü bak›n demin ben lâf uzamas›n diye vermedim, kaçak yap› ticareti çok fazla, kaçak yap›yor,
pazarl›yor. Art›k böyle baﬂ›m› bar›nd›rmak için, iﬂte köyden geldim, ne yapaca¤›m,
sokakta kalaca¤›ma penceremde sardunya olan bir gecekondu, yok böyle bir ﬂey,
onlar geçti, eski Türk filmlerinde kald›. ﬁimdi bang›r bang›r kaçak apartmanlar yap›l›p pazarlan›yor. Bunun önlemi al›msat›m› yasaklamakt›r, ruhsats›z yap›y› al›p
satmak. Bu konmuﬂtu, geçen sene ç›kartt›lar, tekrar kondu, iki ay önce yine ç›kartt›lar. Ve imar ve ﬂehirleﬂme yasas› da hâlâ de¤il, yasal prosedürü yerine getirmiyor.
Deprem için en çaresiz yerel yönetimler oldu¤unu söylemiﬂtim, böyledir gerçekten. Yani, ‹stanbul’un ﬂu andaki bu depreme haz›rl›ks›z durumu, iki y›l›n konusu
de¤ildir, 50 y›l›n konusudur. 1950’lerde baﬂlayan, 1950’den bu yana devaml› imar
aff›, kaçak yap› kaçak yap›, arsa, arazi derken göçüyoruz ve ﬂu andaki belediye
baﬂkanlar›n›n bence bunu söylemesi lâz›m. Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›’n›n efendim
ﬂöyle önlem al›yoruz, böyle önlem al›yoruz diyece¤ine, çaresiziz, toplumun bunu
duymas› lâz›m. Niye söylemiyorlar, biliyorlar çaresiz olduklar›n›, neden söylemiyorlar, yani bu kadar olabilir mi? Ama bu çaresizlik söylenecek ki ondan sonra çare bulal›m, toplum bunu bilmeli, hâlâ çare var zannediyor.
Ve depreme karﬂ› korkusuz halk, evet gerçekten hem dere yataklar›nda al›m
sat›m devam etmektedir, kaçak yap›laﬂma devam etmek tedir, kaçak kat devam
etmektedir ve üstelik inﬂaat mühendisi arkadaﬂlar›m herhâlde beni do¤rularlar,
asla sa¤lamlaﬂt›r›lmas› mümkün olmayacak yap›lar için korkunç paralar harcanarak sözde sa¤lamlaﬂt›rma yap›l›yor. Veya inﬂaat mühendisinin fizibilitesi aç›s›ndan
bakt›¤›m›z zaman genelde arkadaﬂlar›m›z ﬂöyle söylerler, mühendis arkadaﬂlar›m›z:
O binan›n toplam global maliyetinin yüzde 50’sini, yüzde 55’ini aﬂk›n bir masraf
yapmaya kalkt›¤›n›z zaman, o art›k fizib›l de¤ildir, y›k›p yeniden yapmak lâz›m. Yüzde 60’›na varan masraflar yap›lmaktad›r sa¤lamlaﬂt›rmak için.
Ben bugün konuﬂmac› olarak olumsuz bir tablo çizdim. Ama size art›lar sayd›m, o beﬂ art›y› sayd›m. ‹ﬂte bizi kurtaracak olan o beﬂ art›d›r. Birer cümleyle hat›rlat›p sözümü noktal›yorum.
Neydi o beﬂ art›? Depremi 1940’da, 1939’da Kuzey Anadolu fay hatt›n› hari-
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taya konmuﬂ, yay›nlam›ﬂ bir devletiz. O hâlde o fay› bu yapt›¤›m›z zamanki anlay›ﬂa
1930’lardaki, 1940’lardaki ulusal devlet anlay›ﬂa, bilimsel anlay›ﬂa dönmek zorunday›z, o politikay› egemen k›lmal›y›z. Birinci art› size bunu söyledim. ‹kincisi; tarihin
en deneyimli ülkeyiz depremler aç›s›ndan, o hâlde o deneyimlerinden ders almal›y›z,
o hâlde o 2600 y›ll›k, 2 bin y›ll›k deprem tarihinde insanlar hangi kültürde, ne geliﬂtirmiﬂler ona bakmal›y›z. Üçüncüsü, en dayan›kl› mimarlar›, en dayan›kl› mühendisler bu topraklarda keﬂfetmiﬂiz. Yeni ve nedenini bilmedi¤imiz, daha do¤rusu ayr›nt›s›n› bilmedi¤imiz teknolojilerin peﬂinde tabii ki koﬂal›m, ça¤› yakalayal›m, ama tarihsel ve kültürel birikimlerimizi mesleki aç›dan mutlaka de¤erlendirmek zorunday›z.
Duyarl› medyam›z› de¤erlendirelim. Çünkü medya ne yaps›n, deprem konusunda tart›ﬂmak için uzmanlar› ça¤›r›yor. Ve ben rica ediyorum art›k uzmanlar›m›zdan,
fay ne zaman k›r›lacak, yar›n m›, öbür gün veya iki parça m›, beﬂ parça m›, bunlar›
biraz daha az söylesinler, çünkü ne olacak, yani iki de k›r›lsa, beﬂ de k›r›lsa sonunda k›r›lacak. Ama nas›l bu binalar ayakta duracak, kent nas›l kendini koruyacak, bu
deminden beri anlatt›¤›m bu imar düzenbazl›klar›, bu siyasilerin aymazl›klar›, bu
yanl›ﬂ politikalar nas›l düzenlenecek. Bir deprem program›nda endüstri bölgeleri
yasa tasla¤›n›n tart›ﬂ›ld›¤›n› ben duymad›m, halbuki böyle bir yasa yürürlü¤e koydular ki isteyen istedi¤i yerde fabrika kuruyor, böyle bir ﬂey olabilir mi bir deprem
ülkesinde? Bir deprem program›nda Hazine arazilerinin sat›ﬂ›yla ilgili yasan›n tart›ﬂ›ld›¤›n› duymad›m. Bir taraftan Hazine arazilerini ya¤maya açarsan›z, öbür taraftan depreme karﬂ› nas›l kendinizi koruyacaks›n›z? Ve duyarl› medyay› mutlaka de¤erlendirelim.
Son söyledi¤im de, gerçekten kadrolar›m›z bilgilidir, gerçekten konunun bütün
ayr›nt›lar›n› bilen uzmanlar›m›z var, önceliklerimizi belirlemede biraz geç kal›yoruz
gibime geliyor.
Çok teﬂekkür ediyorum sabr›n›za, hepinize esenlikler diliyorum, depremsiz y›llar diliyorum, teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Çok teﬂekkür ediyoruz. Aram›za Aykut Barka hocam›z›n kardeﬂi Gündüz Barka da kat›lm›ﬂt›r, hoﬂ geldiniz efendim. Tabii bizim panelimizin sonunda kat›l›mc›lara bir plaket veriyoruz. Say›n Ekinci’nin plaketini önceden verece¤iz. Plaketini Gündüz Barka’n›n vermesini rica ediyorum.
Evet de¤erli arkadaﬂlar, Say›n Ekinci’ye bir kez daha teﬂekkür ediyoruz, asl›n-
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da kendisi burada olsayd› çok güzel bir baﬂlang›çta önemli ip uçlar› vermiﬂti, zannediyorum di¤er kat›l›mc›lar da bu konuda yorum yapacaklard›r. ﬁimdi ben sözü
sevgili dostumuz O¤uz Gündo¤du, Jeofizik Mühendisleri Odas› Baﬂkan›’na veriyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan.

O¤uz Gündo¤du
Teﬂekkür ediyorum. Gerçekten toplant› iyi oldu, neden iyi oldu? Ara s›ra böyle
meslek odalar›n›n birlikteli¤ini uzun zamand›r unutmuﬂtuk, o aç›dan iyi oldu, bizler
de burada sizlerle tekrar beraber olma ﬂans›n› elde ettik, ben buna memnunum.
ﬁimdi tabii Oktay baz› ﬂeyleri söyledi, medyaya taﬂ att› gitti, yine ben söyleyece¤imi söyleyece¤im de ama o en iyileri sayarken ben buraya en kötüleri yazd›m,
o en kötülere geçmeden önce, onu söyleyeyim, bakal›m ne kadar tutuyor, çarelerini
de yazd›m bunlar› nas›l gideririz diye.
ﬁimdi bir kere medyan›n durumunu ﬂöyle de¤erlendirelim, yani medya iﬂi
önemli. Geçen akﬂam Flash TV’de de buna benzer tart›ﬂma oldu. ﬁimdi olay ﬂu:
Deprem uzman› meselesi, art›k bunu söylemek zorunday›m, jeofizik mühendisi üzerine lisans ve doktora yapan kiﬂiler, deprem uzman› bunlar. Aykut Barka var, Türkiye’nin bir daha da yeri doldurulmayacak bir dostumuzdu, dünyaca tan›nan hem
psikolojiden bir parça anlayan, hem jeolojiyi gayet iyi bilen bir kiﬂiydi. Onun d›ﬂ›ndakileri ben de merak ediyorum. Ama, bununla ilgili birkaç, yani olur olmaz bir ﬂeyler
söyleyen biri ve hatta bilgiye dayanmayan ﬂeyler söyleyenleri atarsak, genelde 17
A¤ustos’tan sonra beni ça¤›rd›lar hiçbir yere bugüne kadar gitmedim, telefonu da
açmad›m, ben de böyle bir kuralla gidiyorum. Böyle yaparsak bu iﬂ çözülür, yoksa
Meclis Baﬂkanl›¤›’na verilen ve ﬂimdi de çekece¤iniz haberi al›rlar. Yasalarla susturmakt›, gizlilikti falan filan böyle abuk subuk iﬂlerle bunun içinden ç›k›lmaya çal›ﬂ›yorsa, Türkiye yasaklar ülkesi zaten, nereye varacaks›n›z yani, bilimsel özgürlü¤ü
yasaklayabilir misiniz, böyle bir ﬂey olur mu? Anayasal haklar›m›z var bizim. Meslek
odalar›y›z, biz konuﬂuruz. Savc› orada, suç iﬂliyorsak dakikas›nda cevab›n› verirsiniz. Bizim de Anayasa’dan ald›¤›m›z haklar var, görevlerimiz var, o görevleri de yerine getirmek zorunday›z. Niye baﬂkanl›k yap›yoruz ki biz o zaman, çekelim gidelim.
Üniversiteleri de kapatal›m kozalar›m›z›n içine, fildiﬂi kulelerin içine iﬂ bitsin; böyle
bir ﬂey yok. Böyle bir ﬂeyi, bu toplum bunu hak etmedi, bu davran›ﬂ y›llard›r sürdü,
iﬂte cenin vaziyet, o cenin vaziyetine karﬂ› ç›k›ﬂ›, Türkiye genelde cenin vaziyetinde
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de onun için, bundan ç›kmak lâz›m. Halk›n konuﬂmas› lâz›m, mücadele etmesi lâz›m,
hele depremle mücadele edeceksiniz son ana kadar. Son bina y›k›ld›¤›n› görene kadar o zaman nereye girersen gir.
Biz jeofizikçiler, jeologlar tehlikeyi iﬂaret ediyoruz. Marmara’n›n içinde tek
parça giden, ama birkaç parça k›r›laca¤›n› düﬂündü¤ümüz 30 y›l içinde en az 7 büyüklü¤ünde deprem üretece¤ini büyük bir olas›l›kla düﬂündü¤ümüz dostum Aykut
Barka’n›n da oldu¤u bir toplant›da, bilimsel, veri baz›nda bu kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r bizim aram›zda. Ben bu eti¤e devaml› uyuyorum, bunu ﬂimdi yine söylüyorum o eti¤e
uygun olarak. Ama uyars›n›z, baz›lar› uymuyormuﬂ. Ne yapay›m? Yani bo¤azlay›p
ba¤lay›p g›rtla¤›n› s›kacak halimiz yok burada. Biz her ﬂeyi yapt›k kendi aram›zda
asl›nda, medyaya kapal› bir toplant›yd›.
Risk nedir? Sizin binalar›n›z bu 7 büyüklü¤ündeki depremin etkilerini karﬂ›layabiliyorsa, sizin sanayiniz bu tehlikeye karﬂ› riski karﬂ›l›yorsa buyurun oturun, hiç
sak›ncas› yok. Karﬂ›lam›yorsa sanayi ne yapacak? Bu tehlikeye karﬂ› riski nas›l ö¤reneceksiniz? Binalar›n›z› kontrol ettireceksiniz. Bunu Türkiye’de yapacak var m›?
Var tabiî, bir sürü uzman inﬂaat mühendisi var bu konuda yapan. Onun karﬂ›s›nda
sanayi, e¤er riski al›yorsa otursun oturdu¤u yerde, ama daha iki üç deprem daha
olacak 50 y›lda, biraz da uzak projeksiyonlar yapmak lâz›m. Bizim amac›m›z, kimseyi korkutmak veyahut da korkutmamak da de¤il, yani rahatlat›c› veya rahatlat›c› olmayan, huzur bozucu bir hüviyetimiz yok bizim. Yani, o kadar konuﬂan›n hiçbirinin bu hüviyeti yok asl›nda, buna inan›yorum. Biz elimizdeki bilgiyi veririz size, veririz
sahibine o kadar, bizim görevimiz orada biter. Kamusal görevimiz de var odan›n yöneticisi olarak, takip ederiz yap›l›yor mu yap›lm›yor mu, eleﬂtiririz, çözüm önerileri
sunmaya çal›ﬂ›r›z, ortaklaﬂa olmas› gereken ﬂekilde. Ortakl›k var m›? Katiyen yok,
TMMOB’nin içinde bile yok. Ayr› düﬂünür, mimarlar, inﬂaat mühendisi ayr› düﬂünür,
bir araya gelmezler, hâlen devam ediyor bu. Devam etmiyor diyen, bak›n yan›m›zda
inﬂaat mühendisimiz var, jeoloji mühendisi var, ç›ks›n söylesin, ben devam etmedi¤ini ispat edece¤im. 20 bin kiﬂi öldü, bu riske karﬂ› önlemler al›nmas› gerekli, bu
ça¤r›y› 17 A¤ustos’tan beri yap›yorum, somut çözümünü göremedim. Ne baﬂka yerden, ne kurumlar aras›nda. O zaman insan çok kayg›lan›yor yani, ﬂimdi suçluyoruz
hepsini de, önce i¤neyi kendimize bir bat›ral›m yani, çuvald›z› da baﬂkas›na bat›ral›m ondan sonra. Bu iﬂ bu noktadaysa, yap›lacak tek ﬂey var; depremi önceden haber ald›k ald›k, alamad›k geçmiﬂ olsun, yok çünkü, yani üç y›lda mühendis mimarlar
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bu ﬂekildeyse, planlar herkes kendisi en iyi bildi¤ini söylüyorsa, bu iﬂ birli¤i sa¤lanmad›¤› sürece bu iﬂin alt›ndan kalkamay›z. Bizim millî gelirimiz 1600 dolarlar civar›nda. ‹nsan gücümüzü do¤ru dürüst kullanam›yoruz, birbirimize destek vermiyoruz;
yani esas gerçekler bunlar. ‹yi bir durum tespiti yapmadan çözüm üretemezsiniz.
Bu çok aç›k. Durum tespitini yapmad›k, hâlâ da yapamad›k, iﬂte böyle gidiyoruz.
1 milyar dolar Dünya Bankas›’ndan kredi geldi¤ini aç›klad›lar, iyi de ben zaten
krediye karﬂ›y›m asl›nda, bunu söyleyeyim. O 1 milyar lira olan kredi bize 1,5 milyar
dolar olarak cebimizden ç›kacak. Hele bir de do¤ru dürüst yere harcam›yorsan›z
yand›n›z. Peki, nas›l do¤ru dürüst yere harcanaca¤›n› bana bir güvence var m›? Yok,
geçmiﬂe bir bak›yorum, bütün krediler eﬂe dosta, bilmem nereye gitmiﬂ. 17 A¤ustos’tan sonra durum de¤iﬂmiﬂ mi? Yok, yine böyle. A üniversitesi alm›ﬂ, B üniversitesi niye bana vermiyorsun diye kavga baﬂlam›ﬂ; böyle, gözünüzün önünde ekranlarda dövüﬂen tart›ﬂmalar›n alt›nda bunlar var, o kredi senin, bu proje benim. Beraber girelim bu iﬂi çözelim diyen bir yap› yok. Bir eﬂgüdüm kesinlikle yok. Biz bunlar› önerdik, iﬂte yasaklamayla ilgili bir yaz› ç›kartmaya çal›ﬂt›lar, o kurum bir yerini
de¤iﬂtiriyor, onu birileri de¤iﬂtiriyor. Zaten hiç yasa ç›kartmasalar daha iyi olacak
gibi geliyor asl›nda. ‹ﬂler her yasada kar›ﬂ›yor çünkü.
ﬁimdi en kötüleri ben s›ralad›m. Korkuyoruz, en kötülerin baﬂ›na bunu koydum. Yaln›z bir ﬂey söyleyeyim ben size; ﬂimdi siz bu faylar› merak ediyor musunuz,
etmiyor musunuz? 4.8’i ne oldu¤unu, öncü mü, artç› m› oldu¤unu merak ediyor musunuz, bir oylama yapal›m. Merak edenler ellerini kald›rs›n. O zaman Oktay Ekinci’ye
cevap bu ﬂimdi. Bak›n insan›n yap›s›nda merak denen bir ﬂey var, bir bilgi size veriliyor, bu bilginin devam›n› merak ediyorsunuz, bizler de tad›n› kaç›rmadan vermemiz
lâz›m. Elimize bilgi geldikçe size söylememiz gerekiyor. Tad›n› kaç›r›p da bizim kendi
aram›zda yapaca¤›m›z tart›ﬂmalar› medyaya taﬂ›yorsak, iﬂte o zaman o yanl›ﬂ.
Onun baﬂ›na de¤indim, ama Oktay burada yanl›ﬂ düﬂünüyor. Ben bu oylamay› yapmaya baﬂlad›m, böyle bir üzerinize gelme var çünkü.
Deprem uzman› literatürde yok asl›nda, biz uydurduk, deprem profesörü, öyle
bir ﬂey yok dünyada, böyle bir unvan yok, nereden ç›kt›ysa bizden ç›kt›. Bazen de
ﬂeylerle ç›k›yoruz, saat 3 tam veriyorlar ya binalar›n y›k›lmas›n›, bizimkiler yast›kla
bekliyor. Hoﬂ, üretiyor, beynimiz o ﬂeylere çok iyi çal›ﬂ›yor ama, tembel, oturdu¤umuz yerde üretiyoruz olmuyor tabiî. Gezmek, görmek, yan›nda insanlar var, onlarla
ilgilenmek lâz›m, zor iﬂ tabiî, oturdu¤un yerden bir ﬂey sallad›n m›, Allah ortal›k ka-
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r›ﬂt›. Do¤um sanc›lar›, Zeytinburnu’nda üç deprem. Hiç deprem olmaz, bunlar› film
gibi hat›rlay›n. Ondan sonra ﬂimdi 7 büyüklü¤ünde olur. ﬁimdi biraz daha anlay›p
veyahut da bilenlere gidip ya bu neler oluyor, biz Aykut’la böyle kafam›z ﬂey oldu¤unda hep birbirimizle haberleﬂirdik, ya nedir bu düﬂünce, bazen sabahlara kadar
tart›ﬂ›rd›k. Niye o insanlar gidip o bilgiyi almaktan, bilenden almaktan kendilerini
böyle uzak tutuyorlar, o da bir yanl›ﬂ tabiî asl›nda. Ben en büyü¤üm, baﬂka büyük
yok, problem bu.
ﬁimdi Marmara faylar› var, yap›lar›n güvensizli¤i var de¤il mi? Mesela ön kötü
laf bunlar Oktay’dan. Ben ondan habersiz yazd›m bunlar›. Halk›n bilinçsizli¤i var,
onu söylemedi, halk›n bilinç seviyesi çok düﬂük. Genelde düﬂük, depremde çok daha
düﬂük. Bilgisizli¤i var. Bilim adamlar›n›n durumuna girdik bir parça. En kötüler
üniversiteler, çok de¤il üniversiteler. Bu niye söylenmiyor? Üniversiteler de iyi de¤il,
bu depremde iyi s›nav verememiﬂtir. Ticari, bir sürü boyutlara gitmiﬂtir iﬂler, bedeli
çok pahal›ya sat›lm›ﬂt›r de¤il mi? Bunlar söylenmiyor, bunlar tabu.
Yerel yönetimlerin durumu var malum, siyasiler en son. Peki, bunlar› nas›l giderece¤iz? ﬁimdi insanlar›n, hepinizin rahatlamas› için Büyükﬂehir Belediye Encümeni’ne bir teklif verece¤iz, Marmara faylar› kalkm›ﬂt›r, hepiniz rahat edeceksiniz,
oh, tertemiz, ›ﬂ›l ›ﬂ›l, bunu böyle halledece¤iz birinci madde.
Yap›lar›m›z taﬂ gibi sa¤lamd›r diye ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›, mimarlar rapor verecekler, halk acayip kültürlü diyece¤iz, yüzde 70’i üniversite mezunudur diyece¤iz. Böyle kalk›n›l›r, siyasette Fenerbahçe, Galatasaray gibi de durmazlar, be¤enmedi¤i partiyi de¤iﬂtirir diyece¤iz, oylar› satmaz diyece¤iz. Bunlar› da diyece¤iz. Bilim adamlar›na yasaklama getirece¤iz, ne konuﬂuyorsun ya diyece¤iz, otur
oturdu¤unuz yerde iﬂte maaﬂ›n›za da zam yapaca¤›z. Onlar da zaten memnun olacaklar bu durumdan birço¤u oldu¤u gibi. Üniversitelere de böyle bitirece¤iz, kimse
kalmayacak piyasada konuﬂan. En büyük üniversite bizim üniversite denilecek, bol
bol belgeler koyacaklar, ﬂu kurum, bu kurum, onlar› e-maille de yay›nlayaca¤›z, üniversitelere de harika diyece¤iz. Do¤u Anadolu’da üniversiteleri unutaca¤›z, elektrik
teknisyenin ders verdi¤ini falan unutaca¤›z bütün bunlar›, o da iyi, tamam. Bakanlar Kurulu olacak, deprem meprem yoktur diyecek, binalar›m›z da sa¤lamd›r, elimizden gelen her ﬂeyi yap›yoruz diyecek. Baﬂbakan Say›n Ecevit de ç›kacak CNN veya
NTV’ye diyecek ki, Bakanlar Kurulu karar›d›r, her ﬂey iyidir diyecek, çok ﬂükür. En k›sa çözüm bu.
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Ama durum böyle de¤il. Durum gerçekten son derece önemli. Yani, karﬂ›m›zda
bir bela var, bu belan›n alt›ndan kalkmak için çok ciddî, radikal, iﬂte Aykut’un söyledi¤i gibi 3,5 milyon nüfus yer de¤iﬂtirmelidir. Teknik insanlar gelecekler kontrol edecekler, diyecekler ki buras› y›k›lacak, buras›n›n kat› kesilecek, buras› onar›lacak,
takviye edilecek, teknik adamlar›n sözünün d›ﬂ›nda ne mahkeme, ne bir ﬂey, olmayacak, itiraz hakk› olmayacak. Onun için de hukukta baz› de¤iﬂiklikler yapmak lâz›m
bunu yerine getirmek için. Bu baﬂka türlü, dava aç›ld› 17 A¤ustos’tan beri Avc›lar’da bir bina a¤›r hasarl›, içinde oturan diyor ki ben bunu onaraca¤›m, binan›n yan›ndan geçmeye korkars›n›z, hâlâ mahkeme devam ediyor. Nas›l bilirkiﬂiyse o gelenler inan›lmaz bir ﬂey yani. Bina ha y›k›ld›, ha y›k›lacak ve bu mahkeme devam ediyor.
Hukuk de¤iﬂmek zorunda, bu hukuk bu ﬂekliyle önlem alman›n üzerinde en büyük önlem, bunu da Meclis yapacakt›r, hukukçu arkadaﬂlar›m›z yapacakt›r, hukukçu hocalar›m›z yapacakt›r. Bu da, e¤er bir tart›ﬂmaya baﬂlarlarsa yand›k, depremden sonraya kal›r. Onun için bunu çok süratli uzman olan insanlar› derleyip toparlay›p Meclis’te, hükûmeti oluﬂturan veya muhalefet de dahil konuﬂulacak, biz bunu ç›kart›yoruz. Hukuku çözmezseniz önlem alamazs›n›z.
Yeteri kadar uzman›m›z var, kalite elemanlar›m›z var, denetim mekanizmas›n›
devreye sokacaks›n›z, çünkü iki y›lda bir seçimle gelen s›rt›nda yumurta küfesi olmayan bir örgüt kurun. Bize yetki versinler, bak nas›l iﬂler bir iki ay içerisinde de¤iﬂiyor. Bu yetkiyi bize bilerek vermiyorlar.
ﬁimdi Deprem Konseyi’ne en son de¤inip ben de sözümü bitirece¤im. Deprem
Konseyi gibi bir kurulun olmas› ﬂart bence, yani ben bunu savunuyorum, çünkü belirli ba¤›ms›z nitelikteki oraya gelen insanlar›n inﬂaat programlar›, planlar›, projelerini yönlendirici, yapt›r›c› de¤il yönlendirici bir ekip, eﬂgüdümü sa¤lay›c› yap›lar› öneren, iﬂte depremin konusundaki etikleri hayata geçiren bir kurul diye düﬂünüyorum.
Ama ben çok hüsrana u¤rad›m bu konuda. Arkadaﬂlar›m var bunun içinde, yani üç
ayd›r toplanmayan, toplant› yapmayan, bu kadar riski oldu¤u bilinen bir yerde üç
ayd›r toplant› yapmayan bir deprem konseyinin bana göre görevi baﬂka arkadaﬂlara terk etmesi lâz›m; birinci çözüm bu, oradaki arkadaﬂlar görevlerini bunu yapacak
daha iyi görünen insanlara terk etmesi lâz›m. Bu üç y›l, beﬂ y›l beklemeye gerek
yok. Bu sorunun ya cevab›n› verirler, niye toplanmad›n›z üç ayd›r bu kadar büyük bir
risk var, biz sizden bir sürü ﬂey bekliyoruz. Bak›n karﬂ› olmad›¤›m› söyledim, ben bu
kurula karﬂ› de¤ilim, ama üç ayd›r bu çal›ﬂma temposuyla bu iﬂin gereklerini yapm›-
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yorlarsa, kimde kusursa de¤erlendirsinler, de¤iﬂtirsinler, daha bir sürü de¤erli insan var. Ben girmek istemiyorum Deprem Konseyi’ne falan, aç›k aç›k. Ben d›ﬂar›da
kal›p eleﬂtirisel taraf›n› götürmek istiyorum, bu gerekli çünkü. Yani, herkes ayn› boruyu üflerse olmaz, bir yerlerde birileri de eleﬂtiri yapacak, bu eleﬂtiriler hiçbirinin
y›k›c› ve kiﬂisel oldu¤unu düﬂünmüyorum bugüne kadar söylediklerimin hepsinin ülke
ç›kar›na oldu¤unu düﬂünüyorum. Yanl›ﬂ olabilir baz› ﬂeylerde, ama o zaman da biz
de ﬂey de¤iliz, inatç›l›k yok, de¤iﬂtiririz düﬂünceyi. Ama biz bak›n bilgiyle geliyoruz,
veriyle geliyoruz, karﬂ›m›zdakiler de bilgiyle veriyle gelsin. Ben bu turda bunlar› söyleyece¤im. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Gündo¤du’ya teﬂekkür ediyoruz. De¤erli arkadaﬂlar, Say›n Ekinci’nin
acele gitmesi nedeniyle panelin seyrini tam olarak size anlatmad›m. Her panelde
oldu¤u gibi önce de¤erli konuﬂmac›lar›m›z› dinleyece¤iz, daha sonra sizlerin sorular›n› yan›tlamaya çal›ﬂacaklar. Tabiî ﬂunu da çok iyi biliyoruz, buraya kat›lan arkadaﬂlar›n büyük bölümü meslek mensuplar›m›z, ki bizim ﬂu anda mesleki anlamda
çok yo¤un oldu¤umuz bir gün olmas›na ra¤men arkadaﬂlar›n buraya gelmeleri konuya ne kadar çok önem verdiklerini gösteriyor.
ﬁimdi söz s›ras› Jeoloji Mühendisleri Odas› Baﬂkan› Say›n Y›ld›r›m Güngör’de.
Buyurun efendim.

Y›ld›r›m Güngör
Hepinize iyi günler diliyorum. Önce Oktay Ekinci’yi, arkas›ndan O¤uz Gündo¤du’yu dinlemek güzel bir ﬂey. ﬁimdi ben birkaç ufac›k anekdotlarla gireyim konuﬂmama.
Birincisi, bu Afyon depremindeydi, insanlar›n olaya nas›l, sizlerin tam bilmiyorum ama, sonuçta ‹stanbul’da yaﬂayan ya da Türkiye’de yaﬂayan insanlar›n depreme nas›l bakt›klar›n› ya da ne beklediklerini ortaya ç›karmak aç›s›ndan önemli. Birincisi, O¤uz a¤abey NTV’de konuﬂuyor, ‹stanbul’dan canl› ba¤lant›lar. Bir doktor bey,
“Hocam, bizi ‹stanbul için ne zaman rahatlatacaks›n›z” diyor. ﬁimdi bu bir t›p mezunu, yani t›p fakültesi mezunu doktor bir insan›n bunu art›k ‹stanbul’da deprem olaca¤› kesinleﬂmiﬂken, art›k fay›n 7’den ne kadar büyük olup olmayaca¤› tart›ﬂ›l›yorken, yani birinin böyle söylemesi beni televizyon baﬂ›nda aç›kças› ﬂaﬂk›nl›¤a u¤ratt›.
Ben ﬂimdi burada size desem ki, O¤uz Gündo¤du ve di¤er depremle ilgilenen
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bilim adamlar› kesinlikle yan›l›yorlar, ‹stanbul’da 6’dan büyük deprem olmaz, inan›rs›n›z; bu bizim ac› taraf›m›z. Hâlâ bizim insanlar›m›z böyle ﬂeyler söylüyorlarsa bizim daha çok alacak yolumuz var.
‹kincisi, geçen, bu çok ilginç, yani son 70 gün önce yaﬂand›. Bizim sekreter
dedi ki, “Hocam, bir bayan arad› beni.” Söyle dedim ne oldu? Beﬂ katl› bir binam
var, kontrol ettirdim, bu bina depremden y›k›labilir demiﬂler. Peki, ne yapabiliriz sizin için. ﬁöyle bir ﬂey yapsak: ‹mza kampanyas› düzenledim, bir imza kampanyas›
daha düzenlesek. Peki, ne yapal›m imza kampanyas›nda? ﬁimdi benim beﬂ katl›
evim var ya, bunu y›k›n, hükûmet bütün evlere bir karar als›n, 2 ise 4 kat, 5 ise 10
kat yerine imar izni versin, böylelikle biz bunlar› müteahhide verelim, müteahhit 10
kat yaps›n, beﬂ kat›n› bize versin beﬂ kat›n› kendi als›n.
ﬁimdi bak›n, bu çok önemli, yani biz hâlâ bunlar› söylüyorsak, acaba biz burada gerçekten boﬂu boﬂuna m› konuﬂuyoruz diye düﬂünüyorum. Yani, biz ﬂimdi ne
bileyim makalelerimizden falan kaytar›p buraya gelip bunlar› boﬂu boﬂuna m› söylüyoruz diye düﬂünüyorum.
O yüzden deprem kaç parça, kaç büyüklü¤ünde deprem olacak. Bizim içimizde
öyle bir deprem yaﬂan›yor ki, kültür depremi yaﬂan›yor ki, bir e¤itimsizlik depremi
yaﬂan›yor ki, ne yapaca¤›z aç›kças› bilmiyorum. ﬁimdi ben bu iki en güncel olaylar›,
son bir aydan ve son 100 gün önce olay› anlatt›ktan sonra, ﬂimdi ben herhâlde içinizde en çok depremi yaﬂam›ﬂ insan benim. Çocuklu¤umda Varto depremini çad›r
da yaﬂad›m, üç ay çad›rda kald›k. Tabiî komik olan ﬂey, o çad›r›n daha sonra Marmara depreminde de kullan›ld›¤›n› görmek de bana baﬂka bir ac› verdi. Yani,
1966’da kulland›¤›m›z çad›rlar Marmara depreminde de kullanmaya çal›ﬂt›k ki, asl›nda Oktay Bey’in de söyle di¤i gibi çok ﬂükür ki medya var. Bunlar hep medya sayesinde ortaya ç›kt›. Tamam, biz medyay› eleﬂtiriyoruz, medyaya vuruyoruz ama,
medya sayesinde bizim hâlâ K›z›lderili çad›r› kulland›¤›m›z ortaya ç›kt›.
Sonra iﬂte bir Lice depremi yaﬂad›k. Muradiye depremini birebir hissettim.
Sonra iﬂte ‹stanbul’a geldik, Ankara’ya geldik, hasbelkader depremle ilgili, tam depremle ilgili de¤il asl›nda ama, jeoloji yer bilimini seçtim. Sonra, yine deprem bilimci
de¤ilim ben, bir jeokimyac›y›m. Ama sonuçta iﬂte arkas›ndan kurtarma çal›ﬂmalar›
falan derken böyle depremin içine girdik.
Bir ﬂey gördüm burada, bu çok önemli asl›nda, bence di¤er konuﬂmac›lar vurgulad›, O¤uz a¤abey vurgulad›; ﬂimdi bilim adamlar› susturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Çok il-
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ginçtir, bize de bu konuda eleﬂtiriler geldi. ﬁimdi yer bilimcileri iﬂte deprem konusunda kalk›p bugün iﬂte ‹stanbul’da hat›rl›yorsan›z siz iﬂte O¤uz a¤abey de bahsetti, bir panelden bahsetti, panel yapt›lar, sizin o panelden haberiniz oldu mu?
Yani, Kocaeli depreme haz›r m› panelden sizin haberiniz oldu mu? Peki, sizin haberiniz olmad›, peki medyan›n haberi yok ya da baﬂka birilerinin, daha yüksek makamlarda olan insanlar›n haberi yok, yani bu bir ﬂey miydi. Bunu bilim adamlar› y›llarca
söylüyorlar, y›llard›r bu bölgeye art›k koca bir fay geldi buraya oturdu ve buras›
patlad› patlayacak. Ama maalesef kimse dikkate almad›. Niye almad›? Ya bilim
adamlar› bunlar, bunlar atar geçer, Allah bilir ne ç›karlar› var, Allah bilir ne düﬂünüyorlar, ne para kazanmay› düﬂünüyorlar gibi bir düﬂünce. Sonra ne oldu? Deprem
patlad›. Birden bire bir bakt›k, Allah, bütün jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri televizyonlar›n baﬂ konu¤u oldular, star oldu hepsi. Ha sonra kimin do¤ru söyledi¤inin hepsi ç›kt› ortaya ama, sonuçta bir ﬂey ç›kt› ortaya; Marmara depremini
hissetti¤imizde bir ﬂeyi fark ettik ki, jeoloji ve jeofizik denen bir bilim dal› var, ilk defa orada fark ettik.
Sonra, bu insanlar konuﬂmaya baﬂlay›nca birtak›m insanlar kalkt›lar bu insanlar› iﬂte “mezar soyucular” çok kaba olarak, ben hakikaten biliyorum böyle söyleyenleri, iﬂte rant yapt›lar, iﬂte insanlar› korkutarak turizme balta vurmakla, ekonomiye zarar vermekle suçlad›lar. Çok güzel o zaman, biz ﬂunu yapal›m: Bundan
sonra O¤uz Gündo¤du konuﬂmas›n, bundan sonra Y›ld›r›m Güngör konuﬂmas›n,
bundan sonra di¤er insanlar da konuﬂmas›n, sessiz olarak dural›m, bu arada turizm devam etsin. Bir gün deprem olsun yüz binlerce insan›m›z ölsün, ama olsun,
turizm devam etsin. Bunu mu yapal›m? Bu do¤ruysa e¤er bunu yapal›m.
Ama iﬂin baﬂka bir taraf› var. Sonuçta siz ‹stanbul’u imar ederken, ben ‹stanbul’da hiç bina yapmad›m, ‹stanbul’da bina yap›l›rken o kötü yap›lan binalara
karﬂ› ç›kmay›n, büyük kompleksler, iﬂte ciddî y›k›lan yerler var, onlar›n yap›m›na karﬂ› ç›kmay›n, ondan sonra biz konuﬂmaya baﬂlay›nca; siz susun, insanlar› pani¤e
sevk ediyorsunuz, turist gelmeyecek. Gelmeyecekse gelmesin.

O¤uz Gündo¤du
Affedersiniz, turist gelmez, internette bütün depremlerin hepsi kaydoluyor.
‹nternete giriyor turist, Marmara fay›n› internetten görüyor. Ben ac› bir ﬂey daha
söyleyeyim Y›ld›r›m’› desteklemek için. Marmara’n›n dibindeki bu gemilerin yapt›¤›
çal›ﬂmalar› ‹talyan biliyor, biz bilmiyoruz. Yani, böyle bir olay da var.
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Y›ld›r›m Güngör
ﬁimdi biz bu aﬂamaday›z. Dedi¤i gibi O¤uz Bey’in bunu d›ﬂar›dakiler internetten hemen ö¤reniyorlar, bunlar zaten d›ﬂar›da yay›nlan›yor. O yüzden bizim art›k
yapmam›z gereken bir ﬂey var, biz ‹stanbul’u kurtarmak için ne yapmal›y›z, bu çok
önemli. Bu nedenle bilim adamlar› susmayacak, bilim adamlar› konuﬂacak. Zaten
bilim adamlar› kendi aralar›nda tart›ﬂ›yorlar. Yani ﬂimdi burada kalk›p da ben O¤uz
Gündo¤du’ya hiçbir zaman 7 mi k›r›l›r, 8 mi k›r›l›r diye kavga etmeyiz. Ama gerçek
olan bir ﬂey var ki, ‹stanbul’da 7’den aﬂa¤›ya deprem olmayacak. Ha siz daha önce
8’di, sonra 7’ye düﬂtü yaﬂas›n diye seviniyorsan›z, 7 depremini yaﬂayanlar biliyor,
hiç de küçük bir deprem de¤il yani. Bu nedenle bu gerçe¤imiz var.
ﬁimdi gerçek olan bir ﬂey var asl›nda, ‹stanbul’da art›k ﬂunu tart›ﬂm›yoruz:
“Deprem olacak m›, olmayacak m”y› tart›ﬂm›yoruz, bu bitti, biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Peki neyi tart›ﬂ›yoruz ‹stanbul’da? ‹stanbul’da depremin nerede olaca¤›n›, daha do¤rusu Marmara’n›n neresini k›raca¤›n› tart›ﬂ›yoruz. Bu hiç fark etmez, neresi
k›r›l›rsa k›r›ls›n ‹stanbul zarar görecek, bu çok önemli. Bunun d›ﬂ›nda lütfen size bir
yer bilimci olarak sizden ricam ﬂu hac›lara, hocalara ya da f›s›lt›lara kulak asmay›n. Benim bir tan›d›¤›m var, çok basit bir ﬂey söyleyeyim; bir simitçiye deyin ki, ya
duydun mu, ‹stanbul’da iﬂte 10, tarih vermeyeyim, soran olursa derler ki bu hoca
depremi bildi, ﬂu tarihte, bir ay, iki ay sonra ﬂu gün deprem olacak; inan›n iki gün
sonra hepimiz duyar›z. Sonra ben de aaa bak hakikaten deprem olacak. En son
deprem kaçt›, 17 Nisan m›yd›, bir ﬂey diyorlard›?

O¤uz Gündo¤du
Bugün var.

Y›ld›r›m Güngör
Bugün mü? Bunu ben duymam›ﬂ›m. ﬁimdi bunu internetten yaz›n, bak›n hemen ne oluyor. Bir gerçek var; biz depremin nerede olaca¤›n› bilim adamlar›, sismologlar ve bu konuda çal›ﬂan jeologlar falan tahmin ediyorlar, ama ne zaman olaca¤›n› tahmin edemiyorlar, bu konuda çal›ﬂmalar var. Ama, bunun ne güneﬂ tutulmas›yla, belki vard›r ama bunu bilmiyoruz, hiç kimse bilmiyor, bunu bir kere kafam›za
yerleﬂtirelim. Dünyada ortalama 7 ile 7.9 aras›nda y›lda 20 tane deprem oluyor,
ortalama 20 deprem oluyor, siz isteseniz de istemeseniz de bu depremler olacak.
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Çünkü, dünyan›n dinamik yap›s›, kinematik yap›s› buna çok uygun. Dünya biliyorsunuz hareket hâlin de, bunu ö¤rendiniz. Yani, dünya sabit de¤il, dünya bizim gibi
canl› bir organizma, dünyada iﬂte k›talar oluyor, k›talar bat›yor, zaten bütün bu
olaylar, iﬂte bu oluyor, bunlar depremi yarat›yor. O zaman ﬂu gerçek: Lütfen kimseye inanmay›n. Biri bakm›ﬂ da deprem, öteki fala bak›yor, iﬂte deprem olacak, neler
ç›k›yor.
Birileri bu iﬂten para kazanmaya baﬂl›yor. Sonra depremi haber veren aletler
sat›lmaya baﬂland›, bunlar internette de pazarlan›yor. Diyor ki birinde, ha bu arada bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar› var, nedir iﬂte? Kapl›calar› izlemek, ona benzer
ﬂeyler, bu ciddî birtak›m çal›ﬂmalar var. Ne diyor? ‹ﬂte bu alet 130 milyon, ismini
vermeyeyim fiyat›n› söyleyeyim, F dalgalar›n› 15 saniye ile 60 saniye önceden haber
veriyor. Siz de hissediyorsunuz F dalgalar›n›, alete gerek yok. Hissetti¤iniz zaman
bilin ki geliyor. Ne oluyor derken arkas›ndan sallan›yor. Aradaki fark iﬂte, F ile S
dalgas›, buna niye 130 milyon veriyorsun ki, 130 milyonlar› biriktirseniz binan›z›, 10
daire ise 1,5 milyar yapar, en az›ndan ilk kontrolünü yapt›r›rs›n›z. Art›k bizim bunlara girmemiz gerekiyor. B›rak›n bilim adamlar› çal›ﬂmalar›n› yaps›n, ama biz de kendi
üzerimize düﬂenleri yapal›m ve bu tür ﬂeylere inanmayal›m.
ﬁimdi yap›lan haz›rl›klara gelece¤im. Bilimsel haz›rl›klar var, bilimsel çal›ﬂmalar var. ‹ﬂte bu bilimsel çal›ﬂmalar›, Oktay Bey de söyledi¤i gibi hakikaten ne kadar
bir yoldan geçti¤ini, bir yere geldi¤ini gördük. Yani, bizim bilim adamlar›m›z sallam›yor, bu gerçek. Yani, çok kaba söylüyorum belki ama, bizim bilim adamlar›m›z yalan
atm›yor, bizim bilim adamlar›m›z için büyük bir sorumluluk bence. Burada ben kimsenin ismini söylemek istemiyorum. Bir gerçek ç›kt› ortaya art›k; bilim adamlar› hakikaten iyi çal›ﬂ›yorlar ve Marmara’y› neredeyse çok u¤raﬂt›lar, daha çok da u¤raﬂacaklar ama, Marmara’da deprem olaca¤› garanti gibi bir ﬂey. Bu bilimsel çal›ﬂmalar do¤ruydu, b›rak›n bunlar yap›ls›n.
‹kinciye gelelim, önlemsel çal›ﬂmalar. Yani, iﬂte bir metropol var, bu metropol
ciddî bir deprem riski alt›nda, peki biz bu deprem riskine karﬂ› ne tür önlemler al›yoruz. Önlemler al›yor muyuz? Ald›k. ﬁimdi eleﬂtiriliyor, asl›nda bence eleﬂtirilmesi
do¤ru mu, yanl›ﬂ m›? ‹ﬂte ceset torbalar›n›n al›nmas› eleﬂtiriliyor, mezarl›klar›n yerinin ayarlanmas› eleﬂtiriliyor; hay›r, bunlar do¤ru, bunlar olmal› zaten. Ama bunlar›
yapt›k diye ölmek yanl›ﬂ. Meselâ, sonuçta bir ﬂehir kurulurken, herhangi bir ufak bir
kasaba da kurulurken, kasaba kurulurken yap›l›r. Biz sanki hiçbir ﬂey yokmuﬂ gibi,
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düﬂünebiliyor musunuz, son 100 y›l› alal›m, iki y›lda bir büyük depremlerle y›k›l›yoruz,
can ve mal kayb›na yol aç›yor. Son üç y›lda bak›n dört kere oldu; Çerkez, Afyon,
Düzce ve ﬂey, 99’dan bu yana. ﬁimdi biz böyle bir ülkeyiz, ama buna ra¤men biz
1999’a kadar hiçbir ﬂey, daha do¤rusu 2000’e kadar hiçbir, bu konuda hiçbir çal›ﬂma yapmam›ﬂ›z, afet konusunda hiçbir çal›ﬂma yapmam›ﬂ›z. Daha ilginci, lise kitaplar›n› hat›rlay›n, lise kitaplar›nda bize, en az›ndan bana Japonya’n›n büyük bir
deprem ülkesi oldu¤u ö¤retildi. Yani, düﬂünün ben Varto depremini yaﬂad›m, Erzincan depremini okudum, daha sonra bir sürü deprem yaﬂad›m, ama Türkiye’nin deprem ülkesi oldu¤unu kitaplar›m›z bahsetmezdi, san›yorum hâlâ tam olarak bahsetmiyor. Yard›mc› jeoloji kitap var, o da çok ﬂey, zorunlu ders olmad›¤› için kimse jeoloji dersini seçmiyor, çünkü üniversiteden soru ç›km›yor; böyle bir ülkede yaﬂ›yoruz. O zaman biz ne zaman ki 2000 y›l› oldu, ya demek ki yabanc›lar böyle yap›yor,
hadi biz de yapal›m, hadi baﬂlad›k bir ﬂeyler yapmaya. Ne yapt›k, birkaç tane örnek
vereyim.
Bak›n, bu yap›lanlar› eleﬂtirmiyorum, hakikaten ceset torbalar› haz›rlamak, ki
kurtarma çal›ﬂmalar›nda kurtarmac›n›n en çok zorland›¤› ﬂey o cesedi torbaya koyamamak, çünkü alttakine ulaﬂmak için, canl› olup olmad›¤›n› anlatmak zorunda
kal›yorsun. Bunlar önemli tabiî ki. Ama bunun d›ﬂ›nda biz ne yapt›k acaba, baﬂka ne
yapt›k? Tuttuk insanlardan arama kurtarma ekibi kurduk, enkaz alt›nda kal›rsan›z
sizleri kurtaraca¤›z mesaj› verdik. Ne yapt›k en son, bunu her yerde üzerine basa
basa söylüyorum; 1 milyar dolar› verdikten sonra, ama depremden sonra toplanan,
son 9 ayda toplanan tam 3 milyar dolar› geçiyor, hangisini deprem bölgesine aktard›lar ki, bunun da ne kadar›n›n aktar›laca¤› konusunda ciddî kuﬂkular›m var, maalesef böyle.
ﬁimdi ne yapt›k? Bu sefer dedik ki ne yapal›m, ne yapal›m, düﬂündük, bir ak›ll›
ç›kt› ki ya deprem konteyneri yapal›m. Peki, nas›l olur? Bir konteyner yapal›m, içine
de koyal›m 20-30 milyarl›k kurtarma aleti, her mahalleye bir tane koyal›m. Aaa
çok güzel, ciddî bir ticaret, ne kadar? 20 milyon dolar. ﬁimdi ben vatandaﬂ olarak
diyorum ki, ne olacak, bak›n ‹stanbul. Onlar› koyaca¤›n›z yerler nereler biliyor sunuz? Maalesef okullar›n bahçeleri. Baﬂka yerde alan yok yani, Millî E¤itim’in iﬂte
otopark olarak kullan›p da para kazan›p daha sonra o paray› da okullara aktarmaya çal›ﬂt›¤› maalesef böyle bir durumday›z e¤itim aç›s›ndan, bu okullar›n düzlük
bahçelerine koyacaklar ve çocuklar o konteynerleri görerek e¤itim görecekler, e¤i-
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tim ö¤retim görecekler. Ne diyecekler? Ya herhâlde bu bina y›k›lacak da bu konteyneri buraya koydular, bütün çocuklar›m›z böyle bir psikoloji alt›nda aç›kças›.
Evinde ﬂu anda, hemen soruyorum, evinde su biriktiren var m› ﬂu anda, yani
bir oda s›cakl›¤›na kaç litre suyunuz var?

Bir kat›l›mc›
20 litre garanti bir tane duruyor.

Y›ld›r›m Güngör
20 litre, tamam. ﬁimdi hesap yapal›m. Olabilir, çok suya ihtiyac›m›z olabilir.
Afet s›ras›nda, o baﬂka iﬂ de.

Bir kat›l›mc›
Ama o de¤iﬂtiriliyor durdukça.

Y›ld›r›m Güngör
Bir de maalesef ald›¤›m›z sular›n sa¤l›kl› oldu¤unu da bilmiyoruz, sürekli onlarda yosunlar ç›kmaya baﬂlad›, de¤iﬂtirmek zorundas›n›z. ﬁimdi diyor ki, bir hafta
yetecek kadar su biriktirece¤iz diyor, kiﬂi baﬂ› dört litre. Çarp›n bunu 7 ile bir hafta, 28 litre yapar. 5 kiﬂilik bir aile için 140 litre yapar. 7 damacana evinizde su bulundurmak zorundasan›z.

Bir kat›l›mc›
Nereye koyaca¤›n›z?

Y›ld›r›m Güngör
ﬁimdi baﬂka sorun var, asl›nda bu trajik bir sorun, ﬂu anda ‹stanbul’daki herkes bu suyu alsa ‹stanbul’da ciddî bir susuzluk sorunu baﬂ gösterir. ‹ﬂte bizim
afet anlay›ﬂ›m›z maalesef. Böyle bir durumda ne yapar›z, nas›l yapar›z, ne ederiz?
Biz elimizden geleni yapmaya çal›ﬂ›yoruz, ama inan›n bu kadar iyi çal›ﬂan bilim
adamlar›na ra¤men pek umutlu de¤iliz. Niye de¤iliz? ﬁimdi bak›n, biz bir bilgi toplumu de¤iliz bir kere, bunu kabul edelim. Bunun o kadar çok örne¤i var ki, her akﬂam
aç›n televizyonlar›n›z› çok rahat olarak görürsünüz. Peki, biz bilgi toplumu olsayd›k,
ﬂimdi Oktay Bey dedi ki, bela var asl›nda tatl› bela. Asl›nda Adapazar› ovas›n›
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oluﬂturan, Bolu ovas›n› oluﬂturan, Düzce ovas›n› oluﬂturan, bunlar dünyan›n en bereketli ovalar›. Ama biz ne yapm›ﬂ›z bu ovalara hiçbir bilim adam›na sormadan, hiçbir mühendise sormadan gitmiﬂiz ﬂehirleﬂme yapm›ﬂ›z. Ne yapm›ﬂ›z? Fabrikalar
yapm›ﬂ›z. Da¤ baﬂlar› dururken gitmiﬂiz ovalara fabrikalar yapm›ﬂ›z. ﬁimdi ne yapm›ﬂ›z? Dedi¤im gibi de iﬂte nas›l antik dönemde iﬂte y›k›ld›¤› zaman taﬂ›n›yorlard›,
elimize pankartlar alm›ﬂ›z, Adapazar›’n› terk etmeyece¤iz, ölelim o zaman, yani bu
kadar basit bu. Terk etmeyece¤iz Adapazar›’n›, ‹zmit’i terk etmeyece¤iz, ﬂuray›
terk etmeyece¤iz, yeni yerleﬂim bölgelerine gitmeyece¤iz. Demek ki olay ﬂu: Hâlâ bir
ﬂey de¤iﬂmedi. Oktay Bey’in söyledi¤i, kaçak yap›laﬂmalar ‹stanbul’da devam ediyor. Yani, ‹stanbul’da bu kadar zemini olabildi¤ince sa¤lam bir kent ama, neyi nas›l
yap›ld›¤›n› bilmedi¤imiz için korkuyoruz ‹stanbul’dan.
Deprem Konseyi olay›na biz de genelde karﬂ› de¤iliz ama, e¤er iﬂlevsizse ve
verimsizce o kurum iﬂe yaram›yor demektir. Ben eminim ki Deprem Konseyi’ndeki
insanlar›n tümü çekilip yerine yenileri gelse de bir ﬂey de¤iﬂmeyecek. Bu toplam kalite biliyorsunuz alttan yukar›d›r, bizde tersidir, burada birtak›m ﬂeyleri engellemedikten sonra 100 tane Deprem Konseyi kursan›z hiçbir ﬂey fark etmiyor. Bu nedenle olabildi¤ince bizim, tabii burada çal›ﬂmalar olsun, bu konu da bana göre sivil toplum örgütlerinin iﬂidir. Zaten burada sadece kurtarma çal›ﬂmalar› de¤il, bütün yer
çal›ﬂmalar› sivil toplum örgütlerinin çok fazla katk›s›n› almam›z gerekiyor. ﬁu anda
sivil toplum örgütünün toplant›s›nda bulunuyoruz ve inan›n keﬂke bizim baﬂ›m›zda
bulunan insanlar da sivil toplum örgütlerinin yüzde 10’u kadar duyarl› olabilse.
Evet, daha çok söylenecek ﬂey var ama, s›kmayay›m sizi fazla, sorular olursa
yan›tlamaya çal›ﬂaca¤›m. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Güngör’e teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi de söz s›ras› ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas› Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ Say›n Mete Akal›n’da. Buyurunuz efendim.

Mete Akal›n
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan. Planlama konusunu Say›n Ekinci dile getirdi, burada nas›l bir kaçak kent yaratt›k, hep yak›nd›¤›m›z ﬂeyleri dile getirdi. Say›n Gündo¤du ve Say›n Y›ld›r›m Güngör de zeminle ilgili, depremin özellikleriyle ilgili konular›
dile getirdi.
Ortaya ç›kan tablo elbette çok kötümser bir tablo oluyor burada. Ben de bu
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kötümserli¤e mi kat›lay›m diye düﬂünüyorum. Yaln›z bu konu da s›ra bana geldi¤ine
göre, art›k bu da kabul ediliyor ki depremin yerinin nerede olaca¤› konular› yeterince
tart›ﬂ›ld›, bu konudaki araﬂt›rmalar, çal›ﬂmalar art›k akademik düzeyde devam etmeli ve s›ra yap›lar›m›za geldi gibi, yap›lar›m›z› ne yapaca¤›z, as›l sorun da bu, yap›lar›m›z› ne yapaca¤›z?
Ben k›saca isterseniz bu konuda bir iki ﬂey söyleyeyim fazla teknik olmamaya
çal›ﬂarak, çünkü mühendislik aç›s›ndan bizim inﬂaat mühendisli¤i meslek grubuna
hitap etmedi¤imi biliyorum.
Bir yap›y› tan›mak için önce baz› incelemeleri yapmam›z gerekiyor. Depremden
sonra bu konu bizim için daha kolay, niye daha kolay? Yap› depreme karﬂ› davran›ﬂ›n› göstermiﬂ, o konuda bir hasar yaratm›ﬂ ya da yaratmam›ﬂ ortada duruyor,
bir s›navdan geçmiﬂ yap›. Dolay›s›yla orada hafif hasarl› m›, a¤›r hasarl› m›, orta
hasarl› m› oldu¤u ya da y›k›ld›¤›n› rapor ediyor. Yaln›z burada da çok tiraji komik
olaylarla karﬂ›laﬂt›¤›m›z› belirtmek isterim Düzce’de de, Bolu’da da. Bu konuda hasar tespit raporlar›n›n alt›nda bir raporun kopyas›n› alm›ﬂt›k o zaman odaya falan
da ilettik, bir tarih ö¤retmeni, bir ziraat mühendisi ve bir elektrik teknisyeni imzal›yorlard›, yani böyle bir rapor nas›l karar verilebiliyor. Çünkü, o da bir çal›ﬂma isteyen, belli kurallar› olmas› gereken bir iﬂ, o kurallar› da var. Ama deprem geçirmemiﬂ
bir yerde bir yap›n›n depreme karﬂ› nas›l davranaca¤›n›, deprem s›nav›n› geçirmiﬂ
bir yap› gibi belirlemek kolay olmuyor. Bu konuda önce malzeme, kullan›lan malzemeyi belirlememiz gerek. Yaln›z buna geçmeden önce de yap›n›n, çünkü bu bir k›yaslama iﬂi, mutlaka biz betonarme projesinin, bulunmas›n›, getirmesini talep etmek
durumunday›z. Çünkü bu proje olmadan yap›n›n inceledi¤iniz k›s›mlar›nda beton dayan›kl›l›¤› konusunda bir fikir elde edebiliriz, ama proje hangi beton s›n›f›na göre yap›ld›, ne devir kullan›ld›, neye göre yap›ld›, bunu belirlemekte bile çok s›k›nt› çekeriz
do¤ru bir kan›ya varabilmek için.
ﬁimdi hepimizin de haberi oldu bundan, çünkü O¤uz Bey de söyledi, Say›n Y›ld›r›m da söyledi, biz hepimiz birer depremci olduk, bütün bayan erkek vatandaﬂlar›m›z her konuda da bilgi sahibi olduk. Bu konuda da k›sa bir ﬂey söylemek istiyorum,
çünkü çok duyuyoruz yak›nlar›m›zdan bile; iﬂte falanca geldi yerel yönetimlerden ilk
baﬂlarda, ﬂimdi biraz ciddiyete bindi konu ama, falanca geldi, iﬂte elinde kiriﬂ çekiciyle betonu ölçtü belirledi, betonumuz bizim ﬂuymuﬂ ya da böyleymiﬂ, iyiymiﬂ ya
da kötüymüﬂ. Ancak belli yerlerden yeterli say›da beton numunesi, yani karote de-
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di¤imiz, karot arac›yla delerek betonu ald›¤›n›z zaman onunla bir kalibrasyon, yani
fark neydi tan›mlamak, her yeri delemeyece¤iniz için çok say›da yerde de o çekiç
okumalar›n› yapmak, paralellik kurmak, onlar› kurmak için kulland›¤›m›z bir araç.
Yoksa, karot almadan yaln›z baﬂ›na çekiciyle hiçbir sonuca varamay›z, çünkü o
okudu¤umuz de¤erin yüzde kaç› acaba sizin binan›zda ancak karotlarla onu belirlemek durumunday›z. Baz› yerlerde de endiﬂelerimiz olursa, ultra ses dedi¤imiz testleri, yani ses deneylerini de yapmak zorunda kal›yoruz, fazla yerde gereksinme olmasa da. Bunun d›ﬂ›nda donat›lar› belirlemek. Bir de bu röntgen denen cihazdan
söz ediliyor, öyle bir cihaz› ben bilemiyorum, tabiî tuttu¤unuz zaman hemen demirin
çap›n›, bilmem nesini, iﬂte koroz yonlar›n› veren öyle bir ayg›t yok, yaln›zca elektronik sinyaller yollayarak iﬂte demirin yerini veren, e¤er katsay› çok kal›n de¤ilse, yaklaﬂ›kl›kla, o yaklaﬂ›kl›¤› da söyleyeyim size, 12 milimle 18 milim aras›nda de¤iﬂen
yaklaﬂ›kl›klarla görebiliriz, hatta baz› yerlerde 20, demiri açt›¤›n›z zaman 14. Onun
için bunlara da tam güvenmeden, demirlerin yerini belirleyip çap›n› yaklaﬂ›k okuyabildi¤iniz yerlerde okuyup s›kl›klar›n› gözlemleyip ondan sonra da belli yerlerde biz
projeye uygunluk incelemesi bak›m›ndan bantlar açarak, yani belli yerlerde kolonlar›,
baz› yerde döﬂemeyi, baz› yerde kiriﬂi yararak bantlar aç›p donat›lar›n durumunu
belirlemek zorunda kal›yoruz. Onunla di¤er okudu¤unuz yerleri o noktasal dal›ﬂlarla
buluyoruz, bak›n burada ﬂu ﬂunu sa¤l›yor, bu bunu sa¤lam›ﬂ, durumu kimyasal indikatörleri, onlar da demir korozyondur o, bunlar› da gözlemlemek durumunda kal›yoruz.
Bak›n, bunlar çok zahmetli belli bir emek isteyen iﬂler. Ama bu iﬂleri bile yapmaya kalkt›¤›n›z zaman, bu ödemeyi yapmaya kalkt›¤›n›z zaman devam›n› göze almak zorundas›n›z. Ben daha önce bir yap› için verilen bir teklifin yanl›ﬂl›¤›n› kan›tlamak için onun yar›s› kadar bir öneriyle gittik arkadaﬂlar›m›zla, ondan sonra da bu
iﬂlerin bize de yapt›r›lmamas› gerekti¤ini bütün kat maliklerinin topland›¤› bir toplant›da üç saat anlatt›k dilimiz döndü¤ü kadar. Yapmam›z gerekmiyor, çünkü zemin incelemesiydi a¤›rl›k onlarda, zemin zaten kaya, belirli, ama bunun da yap›lmas›
gerek, belki gözlem çukuru bile yeterli olacakt›r, bu konumuzun d›ﬂ›nda, ama malzeme etüdünü yapt›rd›ktan sonra bina kendini zaten gösteriyor, betonarme projeniz
de yok, 13 katl› bir bina, burada sizi çok a¤›r bir takviyeyi göze alabiliyor musunuz?
Yani, takviye nedir? Perdeyi de pek çok vatandaﬂ›m›z, iki sene öncesinin bir olayd›,
salonlarda ya da baz› bölmelerde kulland›¤›m›z kalite perde diye alg›l›yordu o za-
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man, sanki böyle bir ﬂey getirece¤iz, yar› saydam perdeler oluﬂturaca¤›z. Böyle bir
ﬂeyin de olamayaca¤›n› bildikleri için, ama tekrar tekrar soruyorlar, ne olur bunu
hemen yapal›m. Yani devam›n› göze almayacaklar, proje yok, analiz yap›lamayacak,
gereken düzenleme yap›lmayacak, bunu hemen yapal›m, bu paralar› gitsin. Yani, bu
konu gerçekten çok s›k›nt›l›, devam›n›n sonuna kadar getirilmesi gereken bir konu,
baz› veriler de toplanamadan sonuna kadar gidilemiyor. Çünkü bizi bir tek ﬂey durduruyor. O, pek çok meslektaﬂlar›m›z›n inﬂaat mühendisleri aç›s›ndan söylüyorum
hocalar›m›z›n da yap›m›nda, haz›rlanmas›nda katk›da bulundu¤u 1998 Afet ‹ﬂleri
Yönetmeli¤i, Deprem Yönetmeli¤i. Çünkü onun daha ikinci maddesinde yap›da güçlendirilme gereksinimi ortaya ç›kt›¤› anda, o yap›n›n güçlendirilmesi 1998 yönetmeli¤i kurallar›na göre yap›lacakt›r diyor, onunla ba¤l›y›z. Onunla ba¤l› oldu¤umuz için
de, alttan, bodrumdan baﬂlayan temellerin yönelen, ondan sonra perdelerin mutlaka binan›n en üst kat›na kadar ç›kmas› gerekti¤i dikkate al›narak baz› kolonlar›n
mantolanmas› gerekti¤i dikkate al›narak çok a¤›r s›k›nt› veren bir iﬂlem yap›l›yor.
Bu iﬂleme ödeme gücü olan insanlar bile zor katlan›yor, ayr› eve ç›kacaklar, kira
ödeyecekler bilmem ne bilmem ne, çok uzun bir iﬂ, üç ay ç›kacaklar d›ﬂar›, ev altüst
olacak. Görsel birtak›m ﬂeyler var, gerekirse gösterirdim ama, böyle bir haz›rl›k yok
ﬂu anda, gerek de yok zaten.
Yani bina mal oluﬂunun yüzde 30’lar›n›, hadi diyelim zorlayal›m, yüzde 40’›n›
geçen bir uygulama s›k›nt› yarat›yor. Yani, mümkün oldu¤u kadar bunu ihtiyaç duyulan yerlere kayd›rmak. Ve o görüﬂü depremden hemen sonra da dile getirip sürekli söyledik, ne olur, çünkü konutlar›m›za, evlerimize çare bulmakta çok zorlanaca¤›z, daha sonra beraber arayal›m ne yapabiliriz, ama önce okullar›m›z ve hastanelerimiz, ikinci etapta resmî binalar, kamu binalar› güçlendirilmesi göze al›ns›n, buna bütün kaynak harcans›n.
Say›n Gündo¤du ve Say›n Y›ld›r›m Güngör’ün de kat›ld›¤› bir panelde, ben de o
panelde izleyiciydim, bizim meslek odalar›, mühendis odalar› ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri arkadaﬂ›m›z bir rakam› aç›klad›, depremden sonra 8 ayda san›yorum verilen rakam, bu rakam 3,6 milyar dolar. Yani, deprem sonras› vergilerle,
iﬂte Spor Toto’yla, Say›sal Loto’yla, bilmem neler varsa onlarla bizlerden toplanan
para. O paran›n güncelleﬂtirilmesi yap›lmas› gerek asl›nda bugünkü boyutunu görelim diye.
Bak›n›z, bu pek çok sorunu çözecek çok büyük bir rakam, 3,6 milyar dolar. ﬁu

1450

1990-2006 PANELLER <<<

6-1.qxp

10/4/08

4:39 PM

Page 1451

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

anda beklenen iﬂte müjde veriyorlar 1 milyar dolarl›k bir kredi tesis edildi, yap›lacak
bir ﬂeyler diye. Ama, vatandaﬂlar›m›z da biliyor bu konuda deprem sonras› yaﬂanan olaylar devlete de, kusura bakmay›n bunlar› söyledi¤im için, ben büyük bir üzüntü duyuyorum, ama baz› ﬂeyleri aç›k söylemek gerek, devlete ve yerel yönetimlere
verilen kredilerin yeterince de¤erlendirilemedi¤i konusundaki büyük kuﬂkular ﬂu anda kredi mekanizmalar›n›n harekete geçmesi konusunda da bir s›k›nt› yarat›yor.
Bizim ‹stanbul için olumlu noktalar, bir inceleme vard›, o konuda da ben kendimi suçluyorum, yaln›zca depremden sonra söylemekle kald›k, birkaç durumu inceledik. Deprem bölgelerinde y›k›lan binalar›n neden y›k›ld›klar›n› inceledik ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›’ndan bir grup arkadaﬂ gittik gördük, bir parametre, bir de¤er tutmuyordu, iﬂte ﬂunun yüzünden bu y›k›ld› dedik ve beton demirlerin boyu falan filan,
do¤ru bir projelendirme yap›lmam›ﬂ olmas›, yanl›ﬂ uygulamalar ﬂudur. Ama depremin göbe¤inde, fay›n az ilerisinde çok kritik bölgelerde, ki bizim ﬂans›m›za herhâlde...
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>>> PANEL

KURULUﬁ YILDÖNÜMÜNDE TÜRK PROFESYONEL MUHASEBE MESLE⁄‹
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECE⁄‹
Tarih

: 13-06-2003

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: Yahya ARIKAN

Oturum Baﬂkan›

: Prof. Dr. A. Sait SEVGENER
‹stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Panelistler

: Masum TÜRKER
Devlet Eski Bakan›
Bülent ÜSTÜNEL
TMSK Baﬂkan›
Prof. Dr. Recep PEKDEM‹R
Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Baﬂkan›
Nail SANLI
TÜRMOB Genel Sekreteri
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Yücel Akdemir
Say›n bakanlar›m, Say›n Rektörüm, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; ‹stanbul Malî
Müﬂavirler Odas› ve ‹stanbul Ticaret Üniversitesi’nin birlikte düzenledikleri “Kuruluﬂ
Y›l Dönümünde “Türk Profesyonel Muhasebe Mesle¤inin Dünü, Bugünü ve Gelece¤i”
konulu panele hoﬂ geldiniz.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› ad›na hepinizi sayg›yla
selamlarken aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere Say›n Yahya Ar›kan’› kürsüye davet
ediyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan.

Yahya Ar›kan
Say›n bakanlar›m, Say›n Rektörüm, de¤erli hocalar›m, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂ geldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. Meslek yasam›z›n
yürürlü¤e giriﬂinin 14. y›l›n› kutluyoruz. Bu anlaml› günümüzde ortak etkinlik düzenlememizi sa¤layan ‹stanbul Ticaret Üniversitesi’nin de¤erli Rektörü Say›n Profesör
Doktor Sait Sevginer’e tüm meslektaﬂlar›m›z ad›na ﬂükranlar›m›z› sunuyoruz. Aram›zdan ayr›lan baﬂta Profesör Doktor ‹smail Özarslan’›, Profesör Doktor Çak›c›’y›,
Dinçer ﬁekerci’yi, Nejat Unucu, Erkin Balaban’› ve ismini sayamad›¤›m›z di¤er dostlar›m›z› rahmetle an›yor, onlar›n önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
De¤erli meslektaﬂlar›m, 14 y›l önce önemi bilinmeyen mesle¤imiz 14 y›l süre
boyunca baﬂta e¤itim olmak üzere yap›lan büyük çal›ﬂmalar sonucunda mesle¤imizin önemli bir konuma gelmiﬂtir. Art›k yetki ve sorumluluklar› yerine getiren, güvenilir, toplumsal sorumluluk sahibi bir meslek olarak görülmektedir.
De¤erli meslektaﬂlar›m; globalleﬂme son 20 y›l içinde en çok kullan›lan anahtar kavramlardan birisi haline gelmiﬂtir. Teknolojideki h›zl› geliﬂmeler dünyay› bir
köy haline getirmiﬂtir. ‹ﬂletme sahipleri teknolojideki artan ilerlemelerini kendileri
için kullanacaklar ve bundan dolay› yeni iﬂletmecilik süreçlerini oluﬂturacaklard›r.
2007 y›l›ndan itibaren meslek mensuplar› yabanc› meslek mensuplar›, yabanc› statüsünde ülkemizde pazara girebileceklerdir. Biz meslek mensuplar› olarak bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda kendimizi sorgulayarak yarat›lacak f›rsatlar› yakalamaya haz›r
m›y›z, eksiklerimiz var m›, nas›l gideririz sorular›na yan›t bulmak zorunday›z. Kendimizi global geliﬂmelere karﬂ› haz›rlamak zorunday›z. Bu nedenle uluslararas› muhasebe standartlar›yla uyumlu ortak muhasebe dilini oluﬂturmal› ve kullanmal›y›z. Lisan eksiklerimizi gidererek en az bir lisan bilmeliyiz. Teknolojik geliﬂmelere uyum
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sa¤lamal›y›z. Bilgi yönetimi ve müﬂterilere fayda ve de¤er yaratacak hizmetleri ön
planda tutmal›y›z. Uluslararas› ticaret anlaﬂmalar› çifte vergilendirmeyi önleme
anlaﬂmalar› gibi yabanc› sermayeyi ilgilendiren konulardaki dan›ﬂmanl›k hizmetlerini
önemsemeliyiz. Meslekte uzmanlaﬂmal›y›z, güçlerimizi birleﬂtirerek rekabet ortamlar›na dayan›kl› yap›lar sunmal›y›z.
De¤erli meslektaﬂlar›m, mesle¤imizin gelece¤i denetimdir. Ülkemizin geliﬂmesi,
ekonomik istikrara ba¤l›d›r. Ekonominin denetimini ise bizler yapaca¤›z. Bu nedenle
biraz önce dile getirdi¤im, yapmam›z gerekenleri tüm meslek mensuplar› sahip ç›karak kendimizi yenilemek zorunday›z.
De¤erli kat›l›mc›lar, muhasebe mesle¤i bir toplumun atar damar›d›r. Bizler olmadan ekonomik faaliyetlerin ölçülebilir k›l›nmas›, ticarî ve malî al›ﬂveriﬂe güven duyulmas›, bütçe yap›lmas› düﬂünülemez. Sorumlulu¤umuz her yerde toplum ç›kar›
için çal›ﬂmakt›r. Yurttaﬂlar›m›z›n yaﬂam kalitesini art›rmak için gerekli olan iﬂlerin
gerekti¤i gibi zaman›nda yap›lmas› bizim sorumlulu¤umuzdad›r.
Hepinizin bu inanç içinde olaca¤›na inan›yor, meslek yasam›z› yürürlü¤e koyanlara, bugüne geliﬂimizde eme¤i geçenlere teﬂekkür ediyor, panelin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.

Yücel Akdemir
Aç›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere Say›n Mehmet Y›ld›r›m, ‹stanbul Ticaret
Odas› Baﬂkan›; buyurun Say›n Baﬂkan.

Mehmet Y›ld›r›m
Say›n Rektör, say›n bakanlar›m, de¤erli hocalar, de¤erli kat›l›mc›lar; malî müﬂavirlerin bugününde böyle güzel bir panel düzenledikleri için eme¤i geçenleri kutluyorum.
Az önce Oda Baﬂkan›m›z›n de¤indiklerine aynen kat›l›yorum. ‹ﬂ dünyas› olarak
muhasebeci ve malî müﬂavirleri sadece defterlerimizi tutan elemanlar olarak görmekten daha çok, onlar› ekonomimize yön veren, yönlendiren ve iﬂletmelerimizin dan›ﬂman› olarak görmek arzusunday›z. Ben ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n 320 bin üyesine bunlar› aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yorum ve ‹stanbul Ticaret Odas› son iki y›ld›r, Yahya
arkadaﬂ›m›z da bilir, kendileriyle yapt›¤›m›z diyaloglarda da bunu ‹stanbul Ticaret
Odas› içerisinde aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü, art›k geliﬂen dünyam›zda, iletiﬂimin
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bütün dünyaya çok çabuk ulaﬂt›¤› bir dönem içerisinde hâlâ iﬂletmelerimizin eski
anlay›ﬂ içerisinde ayakta durabilme imkanlar› olmad›¤›n› görüyoruz ve kurulan ﬂirket say›m›z kadar kapanan ﬂirketlerle de karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Sizler de bunu yakinen takip ediyorsunuzdur.
Maalesef iﬂletmelerimizin istikrarl›, uzun ömürlü olmad›¤›n› da biliyoruz, k›sa
vadeli iﬂletmelerimiz var. Aile ﬂirketleri kendi içerisinde büyük oranda baﬂar›l› olsa
da pay edemiyorlar, daha do¤rusu Türk toplumu henüz birbiriyle yaﬂamay›, iki kardeﬂ birbiriyle geçinmeyi daha tam anlam›ﬂ de¤il, sermaye bölünmeleri var ve iﬂletmelerin maalesef aile bünyesi içerisinde yönetilme al›ﬂkanl›klar› var. E¤er ekonomimize hizmet edeceksek, e¤er ülkemizin kalk›nmas›na hizmet edeceksek, bu hizmetlerimizin dünya standartlar›nda istikrarl› bir ﬂekilde yönetmemiz lâz›m. Onun için
de bu iﬂletmelere en yak›n insanlar sizlersiniz, yön verecek olan sizlersiniz. Çünkü,
günlük da n›ﬂman olarak sizleri görmektedirler. Onun için sizlerin de dünya ekonomisini, Türk ekonomisini tabiî önce, ama dünya ekonomisiyle entegrasyon olabilecek
bir yap› içerisinde izlemek mecburiyetin desiniz. Kendinizi her geçen gün de yenilemek mecburiyetindesiniz, kendi kendinizi e¤itmek mecburiyetindesiniz.
Tabi ki hepimiz okullarda ald›¤›m›z bir e¤itim var, bir diploma var, ama siz her
geçen sene ç›kanlar›, her gün yenilikleri takip etmezseniz, o kal›plaﬂm›ﬂ yap› içerisinde kal›rs›n›z, siz de yön veremezsiniz, kendileri de yenileyemez. O bak›mdan bu
mesle¤in güncel takip edilmesi gereken, hele ekonomi canl›l›¤›n› çok iyi bilmesi lâz›m,
bir iﬂverenden daha çok sizin bilmeniz lâz›m. Çünkü, sizlere ba¤l› yüzlerce iﬂletme
var, onlarca iﬂletme var, siz onlar›n sektörleri üzerinde hepsini ayr› ayr› bilgi edinmek mecburiyetindesiniz. Yani, bir makinecinin de defterini tutup malî müﬂavirli¤ini
yap›yorsunuz, bir tekstilcinin de, bir ulaﬂt›rmac›n›n da, ihracatç›n›n da, ithalatç›n›n
da, onun için çok yönlü olman›z lâz›m bunlara yön verebilmeniz için. Bu bak›mdan
ben Yahya arkadaﬂ›m› o yönden kutlam›ﬂt›m, çünkü üni versitelerle çok diyaloglu
çal›ﬂ›yor, yani sizleri bu camialar içerisinde tutuyor; iﬂte bir bak›yorsunuz ‹stanbul
Ticaret Üniversitesi’nde, bir bak›yorsunuz ‹stanbul Ticaret ‹limler Akademisi’nde,
bir bak›yorsunuz ‹stanbul Üniversitesi’nde, Yeditepe’de, her yerde bu mesle¤in canl›
olmas›n›, sizlerle birlikte olmas›na yard›mc› oluyor. Ben o bak›mdan sizin talebeli¤inizin hiçbir zaman bitmeyece¤ini söyleyeyim, her gün birkaç saatinizi okumaya devam edeceksiniz. Diploma alman›z söz konusu de¤il sizin. Diploma, ne zaman emekli
olursunuz, iﬂi b›rak›rs›n›z o zaman. Ama çal›ﬂt›¤›n›z müddetçe sizin kendinizi hepi-
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mizden çok, biz iﬂ alemi, iﬂ adamlar› olarak cidden kendimizi yenilemekte bazen
unutuyoruz, yani o iﬂin günlük s›k›nt›s›, ak›ﬂ› içerisinde yeniliklere dönüﬂümü o kadar çok unutuyoruz ki, o eski kal›plaﬂm›ﬂ ﬂeyin içerisinde bir bak›yoruz ki bir gün
her ﬂey bitmiﬂ sönmüﬂ bir balon haline geliyoruz. Bir daha da o balonu ﬂiﬂirmek
pek mümkün de¤il. Bu bak›mdan sizin iﬂ verenlere, özel sektöre yard›mc› olabilmeniz
için cidden hepimizin ihtiyac› var. Bu ihtiyac›m›z bugün daha çok var, ekonomimiz
zor durumda. Yani, her ne kadar bilmiyorum birkaç ayd›r bir iyimser hava dolaﬂ›yorsa, ben onu bozmak istemem, kimsenin moralini ama, bir parça ileriye do¤ru bakacak olursak, bugünkü bilhassa kurullar›n yar›n baﬂ›m›za problem ç›karaca¤› yap›
oluﬂtu. Bunun için de bilhassa ihracatta çal›ﬂan malî müﬂavir arkadaﬂlar›m›z, yani
o sektöre dan›ﬂmanl›k yapan yahut muhasebe veyahut malî müﬂavir yönünden yard›mc› olan arkadaﬂlar›m›z söylüyorum. Bu gidiﬂat pek iyi oldu¤unu söylememiz
mümkün de¤il. Çünkü, 2003 y›l› bütçesi ortalamas› Türkiye Cumhuriyeti bütçesi 1
milyon 800 bin dolar üzerinden haz›rland›. Bütün girdiler bunun üzerinden maliyet
edildi. Nedir bu iﬂte? Elektrikten tutun do¤algaza kadar, demirçelikten tutun hizmet yapt›klar› devletin tüm hizmetinden yararland›¤›m›z alanlar bizlere faturas› 1
milyon 800 bin üzerinden girdi. Ama ﬂu anda ihracat›m›z dolar baz›nda 1 milyon
400 binden olsun, yani her bir dolarda 400 bin lira kaybeden bir sektörün hayatta
durmas› pek mümkün de¤il. Bu yar›n neyi getirecek? Biz y›ll›k anlaﬂmalar yapt›k, bu
taleplerimizi yerine getiremeyece¤iz, bu piyasalar, bu pazarlar› kaybettikten sonra
yeniden bu pazarlar› bulmakta büyük güçlükler çekece¤iz, yerini ithal ikamesi alacak.
‹thal ikamesine girdi¤i zaman da, d›ﬂ ticaretteki cari aç›¤›m›z yüzde 5’lerin
yukar›s›na ç›kt›¤› zaman Türkiye problemleri yaﬂam›ﬂt›r. Bak›n 1993’te oldu 94 krizi geldi, 2000’de oldu tekrar kriz geldi, demek ki yüzde 5’leri 6’lar› aﬂt›¤› zaman bu
cari aç›k ondan sonraki sene problem kap›m›zda. Çünkü bizim öyle 5 milyar, 10 milyar aç›¤› kapatacak bir yap›m›z yok. ‹ﬂçi girdi dövizlerimizde büyük bir azalma var,
turizm gelirlerimiz bu sene her ne kadar turist say›s› olarak düﬂünülüyorsa da,
Irak krizini göz önüne alarak fiyatlar› çok düﬂürdük. 12 Euro’ya üç ö¤ün yemek yedirip yat›r›p gönderiyoruz, bunun para kazanmas› mümkün de¤il. Onun için say›sal
olarak turizm belki rakam olarak gözükecek ama, parasal olarak bizim geçen seneyi
yakalamam›z pek mümkün de¤il. O bak›mdan Türkiye ekonomisi bir bütündür, hepimiz de bunun içerisindeyiz, bunun iyi gitmesini arzu ediyoruz, bunun için gayret
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sarf ediyoruz, yeterli uyar›lardan hü kümette bulunuyoruz. Hiçbir zaman için benim
Say›n Masum Türker Bakan›m›z›n yan›nda her ne kadar bu IMF’ye pek çatm›yorsam da, yine o kendi zaman›nda da de¤indim, yine söyleyeyim; IMF’den yüzde 12 faizle ald›¤›m›z dolar›, dövizi kendi vatandaﬂ›m›za yüzde 2 ile al›yoruz, bugün dahi bunun ben cevab›n› bulamad›m, Say›n Bakan sizden de alamam›ﬂt›m, daha öncesinden de alamad›m.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, düﬂünün 12-18 ay vadeli IMF’den dilim dolar al›yoruz, ayda yüzde 12, üç ayda bir ödemeli. Ama siz vatandaﬂ, Ahmet, Hasan gidin
bankaya, size diyor ki yüzde 2, bunu bir türlü çözemedim ben. Yani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›n›n dövizi yüzde 22,5, IMF’den gelen yüzde 121-2,5, üç ayda bir
ödemeyi koy, yüzde 14’leri buluyor, yüzde 14,5’lar› buluyor. Bankalar toplad›klar› bu
paray› piyasaya finanse edemiyorlar. ﬁu anda Bankalar Kanunu kredi vermeye müsait de¤il, yat›r›m kredisi hiç veremez, hepiniz içerisindesiniz, siz o bilançolar› düzenleyip bankalar gidiyorsunuz. Neden? Çünkü ilk üç ay ödenmedi¤i zaman banka
yüzde 20’sini karﬂ›lamakla karﬂ› karﬂ›ya. ‹kinci üç ay 40’›n›, iﬂte üçüncü ay
ödenmedi¤i zaman sonunda yüzde 80’ini banka karﬂ›lamakla karﬂ› karﬂ›ya, kimse o
sermayeyi bulamaz, kimse o sermayeyi bulamad›¤› için kredi verme iﬂinde de sadece tüketici kredileriyle, böyle günlük ﬂeylerle çok garanti yerlere yap›yor. Ne yap›yor? Toplad›¤› mevduat› getiriyor yüzde 23 ile yurt d›ﬂ›ndaki, sizden 2’den ald›¤›n›
33,5’tan yurt d›ﬂ›ndaki bankaya yat›r›yor. O banka ne yap›yor? ‹ﬂte Deuctshebank
diyelim, Cevesbank diyelim, al›yor paray› getiriyor IMF’ye yüzde 78’den sat›yor, sizin paran›z dönüyor dolaﬂ›yor, yüzde 12 ile bize geliyor. Ya bu ekonomi düzelir mi
Allah aﬂk›na, hepiniz muhasebecisiniz. Say›n Bakan›m, düzelmedi¤i için, siz bunu
düzeltemedi¤iniz için parlamentoda de¤ilsiniz.
ﬁimdi gelenler, bu vatandaﬂ oy verdi, oraya gönderdikleri sizden yak›ﬂ›kl› olduklar› için seçilmediler. Becerece¤iz dediler, becerebilirse onu da görecek bu vatandaﬂ. Ama bu kafayla onlar›n da ç›k›ﬂ› bulaca¤›na ben inanm›yorum, onu da söyleyeyim ﬂu ana kadar. Belki erken baﬂlad›m yine, erken de¤il. Ben bu kadar zaman
verdim, iﬂte vatandaﬂ görsün etsin, ama gördüm ki hiç haz›rl›k yokmuﬂ, haz›rl›ks›z
bir hükümet geldi, el yordam›yla onlar da yol al›yor, meseleye çok yanl›ﬂ baﬂlad›lar.
Baﬂlad›klar›, efendim biz kendi adamlar›m›zla çal›ﬂ›r›z, buras› kimsenin yüzde
99’una sahip oldu¤u anonim ﬂirketi de¤il. ‹ﬂte eldeki bürokrat›m bu, eldeki kadrom
bu, önemli olan bunlarla çal›ﬂmak, bunlar› çal›ﬂt›rmak. Yani, denedin de mi olmad›?
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Bize ne, sen bir çal›ﬂ, baﬂar› olam›yorsam de ki, ﬂu ﬂef, ﬂu müdür, ﬂuradaki müsteﬂar bana ayak uyduram›yor, çal›ﬂam›yor, bir görsün vatandaﬂ. Ama ilk baﬂta kadro de¤iﬂtirmeye baﬂlad› m›, iyi niyetli de¤iliz ve öyle bakarlar. Biz de yönetiyoruz,
biz de insanlarla çal›ﬂ›yoruz. Tabiî ki aksamalar oldu¤u zaman de¤iﬂtirir. Sadece
‹stanbul’da 280 bin kamu personeli var, hangisini de¤iﬂtirece¤iz. Bunlar› ne yapacaks›n›z? ﬁimdi bu anlay›ﬂlarla bu ülke bir yere varamayaca¤›n› söylemeye çal›ﬂ›yorum. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bugün yok ki, bugün müsteﬂar› da var, bunun valileri de var, emniyet müdürleri de var, kadrolar› var, bugüne kadar hizmet
etmiﬂler, tecrübeleri var, yani devlette bir de tecrübe var. Bugüne kadar hiçbir hükümetin devletle dövüﬂerek bir yere vard›¤›na ben inanm›yorum. Onun için devletle
dövüﬂerek de ülkeye hizmet yapamazs›n. ‹nﬂallah de¤iﬂirler, biz tek baﬂ›na gelmelerinden dolay› memnuniyet duymuﬂtuk, ümit etmiﬂtik, düzelecek demiﬂtik, çünkü birikimler çoktu. Yani, yasalar çorbaya döndü, bugün de ayn› çorba devam ediyor.
Yani, bir iﬂiniz olsa yedi bakanl›ktan geçiyor, ya devletin kendi bakanl›klara güveni
kalmam›ﬂ, böyle bir yap›y› taﬂ›mam›z mümkün de¤il, bir yere gitmemiz mümkün de¤il.
Ben sizin tabiî böyle kuruluﬂ y›ldönümünüzde böyle kötü tablolar de¤il çok iyi
ﬂeyler söylemek istiyorum ama, bir de ülkenin gerçekleri de var. Ama sizlere ihtiyac›m›z var, sizlere muhtac›z. Onun için iﬂletmelerimize, iﬂ adamlar›m›za, ﬂirketlerimize yön gösterin, yönlendirin, ama önce sizin de bir yön bulman›z lâz›m. Bu duygular
içerisinde hepinize sevgi ve sayg›lar ve y›l dönümünüz de kutlu olsun diyorum.
Sayg›lar sunuyorum.

Yücel Akdemir
Panelimizi yöneltmek üzere oturum baﬂkan› Say›n Profesör Doktor Sait Sevgener, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, buyurun Say›n Rektörüm.
Panelimizin konuﬂmac›lar›; Say›n Masum Türker, Devlet Eski Bakan›, Türkiye
Denetim Standartlar› Kurulu Baﬂkan›, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi; buyurun Say›n Bakan›m. Say›n Bülent Üstünel, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu Baﬂkan›; buyurun Say›n Baﬂkan. Say›n Profesör Doktor Recep Pekdemir, Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Baﬂkan›; buyurun Say›n Baﬂkan. Say›n
Nail Sanl›, TÜRMOB Genel Sekreteri; buyurun. Panelimizin baﬂar›l› geçmesini diliyor,
hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Sait Sevgener
Say›n baﬂkanlar, sevgili meslektaﬂlar›m; ‹stanbul Ticaret Üniversitesi ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Malî Müﬂavirler Odas›’n›n, yani benim de içinde bulunmaktan onur duydu¤um meslektaﬂlar›m›n 89 y›l›ndaki yasan›n ç›k›ﬂ›n›n 14. y›ldönümünde hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Özellikle muhasebe mesle¤inin oluﬂumunda ve geliﬂiminde geçen 14 y›l› bütünüyle yaﬂayan bir meslektaﬂ›n›z olarak ve zaman zaman çal›ﬂmalar›n›z›n içinde bulunan bir meslektaﬂ›n›z olarak, özellikle ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Malî Müﬂavirler Odas›’n›n ve mensuplar›n›n bugün muhasebe mesle¤inin olmas› gereken yere olan katk›s›ndan hiçbir ﬂüphem olmad›¤›n› bir kez daha belirtmek istiyorum. Muhasebe mesle¤inin Say›n Ticaret Odas› Baﬂkan›m›z›n da söyledi¤i gibi, sadece bir
kay›t mesle¤i olmad›¤›, muhasebe mesle¤inin bir bilgi üretme mesle¤i oldu¤unu öncelikle bizler bugün geldi¤imiz noktada ispat ettik.
Ben bu vesileyle özellikle bu paneli üniversitemizde bizimle birlikte düzenledikleri için Say›n Oda Baﬂkan›’na ve Oda yönetimine özellikle teﬂekkür ediyorum. Bir
hususu daha bildirmek istiyorum; ‹stanbul Ticaret Üniversitesi’nin bir özelli¤i de
var, ö¤retim kadrosunda önemli bir say›da muhasebeci ö¤retim üyesi var ve muhasebe mükemmeliyet merkezi olarak da özellikle lisans ve yüksek lisans e¤itiminde
önemli bir yer alma yolunda da çal›ﬂmalar var. Ve muhasebe ve denetim yüksek lisans›n›, bu ikisini birlikte tek baﬂlatan üniversite olarak da kuruluﬂumuzun ikinci y›l›nda bunu özellikle tüm meslektaﬂlar›m›z›n yönlendirmesiyle daha ilerilere götürmeye çal›ﬂaca¤›z.
Efendim, oturumumuzdaki konuﬂmac›lar› ben size ismen tan›tmak istiyorum.
Konuﬂma s›ras›na göre Profesör Doktor Recep Pekdemir, Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Baﬂkan› ve ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim üyesi. Say›n Nail Sanl›,
TÜRMOB Genel Sekreteri. Say›n Bülent Üstünel, Türkiye Muhasebe Standartlar›
Baﬂkan›. Ve Say›n Masum Türker, Devlet Eski Bakan›, Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu ve bir ﬂey daha ﬂimdi var, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi ö¤retim görevlisi.
Bu bizim için de önemli bir husus, bunu da özellikle söylemek istedim. Evet efendim,
söz Profesör Pekdemir’de. Say›n Pekdemir, 15 dakikan›z var, onu özellikle hat›rlatay›m.
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Recep Pekdemir
Teﬂekkür ederim. De¤erli bakanlar, say›n baﬂkanlar, de¤erli hocalar›m ve sevgili muhasebeci meslektaﬂlar›m; muhasebe mesle¤ininin kuruluﬂ y›ldönümünde böyle
bir toplant›n›n, böyle bir çal›ﬂman›n organize edilmesi nedeniyle her iki kurumu huzurlar›n›zda kutluyorum.
Ayr›ca, böyle özel ve güzel bir toplant›da bana da söz verdikleri için, f›rsat
verdikleri için mutluluk duydu¤umu, sizlerle birlikte memnuniyet duydu¤umu belirtmek istiyorum. Bana görev verildi¤inde Say›n Rektörümüzün de belirtti¤i gibi taﬂ›d›¤›m iki ﬂapka do¤rultusunda bir ö¤retim üyeli¤i kimli¤im, bir de mensubu bulundu¤um meslek örgütünün baﬂkanl›¤› do¤rultusunda sizlere mesle¤inizin dünü, bugü nü
ve gelece¤ini ele al›rken bilimsel geliﬂmeler ve uluslararas› iliﬂkiler boyutunu ele alaca¤›z, ki di¤er k›s›mlar› di¤er konuﬂmac›lar›m›z taraf›ndan ele al›nacak diye düﬂünüyorum.
Bu çal›ﬂmay› sizlere aktar›rken, eriﬂebildi¤im kaynaklardan ve sahip oldu¤um
gözlemlerden yararlanarak haz›rlad›m. Eksik b›rakt›¤›m, atlad›¤›m, kapsayamad›klar›m olur, bu konuda öncelikle aff›n›z› istirham ediyorum.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›na bakt›¤›m›zda mesle¤imizle ilgili Osmanl› döneminden
kalan Frans›z ekolünün etkilerini görüyoruz. 1924 ‹zmir’de düzenlenen Birinci ‹ktisat
Kongresi’nde muhasebe mesle¤i ve muhasebe uygulamalar›na özel bir önem verildi¤ini yine kaynaklardan izliyoruz. Ve bunun akabinde hat›rlayabildi¤i kadar›yla 1930’l›
y›llarda Yüksek Ticaret Mektebi ve Yüksek Ticaret Mektebi mezunlar›n›n bu do¤rultuda u¤raﬂ verdiklerini gözlüyoruz.
Muhasebe mesle¤inin uygulanmas› aç›s›ndan Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, özellikle 30’lu y›llarda Sümerbank’›n yeniden yap›lanmas› ve bu konuda Alman bilim
adamlar› ve uygulay›c›lar› taraf›ndan geliﬂtirilen hesap plan›n›n ülkemiz muhasebe
birimine etkiledi¤ini görüyoruz. Bununla birlikte ‹kinci Cihan Harbi öncesi Alman profesörlerin ülkemize geliﬂi, 1933 y›l›ndaki üniversite reformu ve ‹stanbul Üniversitesi’nin kurulmas›, 1936 ‹ktisat Fakültesi’nin yap›lanmas› ve böylece muhasebe mesle¤i ve muhasebe uygulamalar›nda Alman ekolünün ülkemizi etkilemeye baﬂlad›¤›n›
görüyoruz.
1940’l› y›llar ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n tüm dünya üzerinde etkisini gösterdi¤i
y›llard›r. Bu y›llarda Maliye Bakanl›¤› Hesap Uzmanlar› Kurulu’nun yap›land›r›ld›¤›n›,
ﬂimdiki ad›yla Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i’nin, o zaman muhasebe eksperleri ve iﬂletme organizatörleri ad›yla 1942 y›l›nda kuruldu¤unu görüyoruz.
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50’li y›llar Demokrat Parti döneminde Marshall yard›mlar›n›n ülkemizi etkilemeye baﬂlad›¤›, 1954 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi bünyesinde ‹ﬂletme ‹ktisat Enstitüsü’nün kurulmas›, Amerikan Ford Vakf›’n›n malî yard›mlar› ve Harward, Cool’un
teknik yard›mlar›yla iﬂletme e¤itiminin bir baﬂka yön kazanmas›, yine ayn› y›llarda
Marshall yard›mlar› kapsam›nda ODTÜ’nün kurulmas› ve bu do¤rultuda muhasebe
uygulamalar›na giriﬂ yap›lmalar›n› görüyoruz.
60’l› y›llar›n bir özetine bakacak olursak, 440 say›l› ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri
Kanunu kapsam›nda performanslar›n ölçülmesine yönelik kamu iktisadî teﬂebbüslerinin yeniden yap›land›r›lmas› ve tek düzen muhasebe komisyonunun oluﬂturulmas›
görüyoruz. Ve bu y›llarda Marshall yard›m›n›n etkilerinin ülkemizde görülmeye baﬂlad›¤›n› ve çeﬂitli ö¤retim üyelerinin Amerikan, Anglosakson ekolü etkisi alt›nda kalacak ﬂekilde geliﬂtirdiklerini görüyoruz ve bunlar›n öncülü¤ünü yapan Türk Sevk ‹dare Derne¤i, Sevk ve ‹dareciler E¤itim Vakf›’n›n çeﬂitli kaynaklar ay›rarak Amerika’da
ö¤retim üyelerinin yetiﬂtirilip ülkemizde faaliyet gösterdiklerini gözlüyoruz.
70’li y›llar globalleﬂmenin etkisini göstermeye baﬂlad›¤› y›llard›r. Bu do¤rultuda Sidney’de Dünya Muhasebe Kongresi’nde Türk heyetinin izlerini görüyoruz çeﬂitli
üniversitelerden ve yine ayn› y›lda tek düzen muhasebe sisteminin genel muhasebe
bölümünün uygulamaya geçti ¤ini, 73 y›l›nda bugünkü uluslararas› muhasebe standartlar›n›n baﬂlang›c›n› oluﬂturan komitenin kuruldu¤unu ve çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›n›
görüyoruz. 77 y›l›nda ise kamu iktisadî teﬂebbüslerindeki tek düzen muhasebe sisteminin maliyet, maliyetleme bölümün uygulamaya girdi¤ini görüyoruz.
1977, dünya muhasebe mesle¤i aç›s›ndan önemli bir tarihtir, ki Münih’te organize edilen Dünya Muhasebe Kongresi s›ras›nda bu günkü IFAC ad›n› alan Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu’nun kuruluﬂu gerçekleﬂtirilmiﬂ, bu kuruluﬂta ülkemizde TÜMUD, Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i kurucu üye olarak yerini alm›ﬂt›r. 1978 y›l›nda ise IFAC’›n Bölgesel Kalk›nma Komitesi’nde ülkemiz yer alm›ﬂ ve bu
do¤rultuda faaliyetlerini göstermiﬂtir.
1980 y›l›nda ülkemiz 1987 y›l›nda düzenlenecek Dünya Muhasebe Kongresi
için aday olmuﬂtur. Ama bu adayl›k sonradan gerçekleﬂtirilememiﬂ, dolay›s›yla
1987 y›l›ndaki muhasebe kongresinde ülkemiz d›ﬂ›nda bir noktada gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 1982 y›l›nda Sermaye Piyasas› Kanunu’nun geliﬂmesi muhasebe mesle¤imizi bilimsel olarak etkiledi¤ini söyleyebiliriz.
1984 y›l›ndaki bilanço ve gelir tablosu uygulamas›n›n ve SPK taraf›ndan uygu-
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lamaya koymas› yine 1984 sonras› üniversitelerimizde okutulan kitaplarda tip bilanço ve gelir tablolar›n›n uygulamaya girdi¤ini görüyoruz.
1986 y›l› baﬂ›nda benzer ﬂekilde bankalar›m›zda tek düzen muhasebe çal›ﬂmas› yürürlü¤e girdi, ki bu do¤rultudaki bilimsel kaynaklar bankalardaki tek düzen
muhasebe uygulamalar›n›n iﬂleyiﬂini, kapsam›n› ve hesap plan›n›n içeri¤ini kitaplar›na ald›klar›n› görüyoruz.
1987 y›l›nda ilk denetim ve denetleme kelimesinin Resmî Gazetemize intikal
etti¤ini ve Devlet Bakanl›¤› ve Hazine, Merkez Bankas› üçlüsü taraf›ndan Resmî
Gazete’de yay›nland›¤›n› görüyoruz ki, o güne kadar okutulan denetim kitaplar› ve
dersleri do¤rusu hep yabanc› kaynak a¤›rl›kl›yd›.
1989 y›l›nda SPK uygulamalar› aç›s›ndan yine geniﬂ bir geliﬂim söz konusudur. Muhasebe standartlar› ve ba¤›ms›z denetleme uygulamaya girmiﬂ, menkul k›ymetleri borsada iﬂlem gören ﬂirketlerin denetlen mesi, performanslar›n ölçülmesi,
finansal iﬂlemlerin raporlanmas› do¤rultusunda standartlaﬂmaya gidilmiﬂtir. Tabiî
en büyük geliﬂme bugün kuruluﬂ y›ldönümünü kutlad›¤›m›z 13 Haziran 1989 tarihli
Resmî Gazete’de yay›nlanan 3568 say›l› kanunumuzdur.
1990’l› y›llarda ülkemizin uluslararas› camiada daha fazla etkili oldu¤unu görmeye baﬂl›yoruz. 1994’te TÜRMOB IFAC üyeli¤i ka zanm›ﬂ ve dünya çap›nda faaliyetlerinde önemli etkilerde bulun muﬂtur. Örne¤in 1995’te IFAC Genel Kurulu’nda
TÜRMOB heyeti Amsterdam’da etkili bir çal›ﬂma yapm›ﬂt›r. 1997 y›l›nda nitekim
benim de kat›ld›¤›m Dünya Muhasebe Kongresi Paris’te düzenlenmiﬂ ve Türk heyeti
orada yerini alm›ﬂt›r.
1998 y›l›ndan itibaren ülkemiz IFAC’›n çeﬂitli komitelerinde dünya çap›nda etkinliklerde bulunmuﬂtur. Bunlardan ilki, IFAC’›n üyelik komitesidir. Bu komitede eski
TÜRMOB Genel Baﬂkan› Mustafa Özyürek ve dan›ﬂmanlar›yla birlikte 1998-2000
döneminde ülkemizi IFAC’›n üyelik komitesinde temsil etmiﬂtir.
1998-2002 döneminde IFAC’›n E¤itim Komitesi’nde Masum Türker’in Baﬂkanl›¤›nda, ülkemiz temsil edilerek önemli geliﬂmelere imza atm›ﬂt›r. 2000 y›l›nda
TÜRMOB, IFAC Genel Kurulu’nda önemli ad›mlar atm›ﬂt›r ki bu o zaman 2007 y›l›nda düzenlenecek Dünya Muhasebe Kongresi’nin k›p›rt›lar›d›r, ki sonradan 2006 y›l›na al›nan bir çal›ﬂmad›r. 2000 IFAC Üyelik Komitesi ‹stanbul’da toplanm›ﬂ, yine
2000’de IFAC E¤itim Komitesi ‹stanbul’da toplanm›ﬂ, Uluslararas› Muhasebe E¤itim Konferans› düzenlenmiﬂ ki bu konferans sonucunda bas›lan kitap bugün dünya-
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n›n her ülkesinde her muhasebe mesle¤inde ve her üniversitenin kütüphanesinde
bulunmaktad›r.
2001 y›l›n›n temmuz ay›nda Dünya Muhasebe Kongresi’ne ülkemiz resmen
aday olmuﬂtur ve 2001 y›l›n›n eylül ay›nda Türkiye Dünya Muhasebe Kongresi için
finale kalan üç ülke aras›nda kalm›ﬂt›r ki, bunlar ‹spanya ve Çek Cumhuriyeti’dir.
2002 y›l›n›n Mart ay›nda Türkiye IFAC’›n Uygunluk Komitesinde yeniden yer
alm›ﬂ, Say›n Özyürek’in Baﬂkanl›¤›nda bir heyet çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
2002 y›l›n›n mart ay›nda ülkemiz IFAC’›n bu sefer Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi’nde benim baﬂkanl›¤›mda bir heyetle çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
2002 y›l›n›n Nisan ay›nda Dünya Muhasebe Kongresi için adayl›¤›m›z aç›s›ndan yerinde inceleme geçirdik, bir haftaya yak›n burada çeﬂitli incelemelerde hesap verdik
ve sonuçta baﬂar›ya ulaﬂt›k ki, 2002 y›l›n›n Temmuz ay›nda 2006 Dünya Muhasebe Kongresi’nin ‹stanbul’da düzenlenece¤ine karar verildi. Bu do¤rultuda 2002 y›l›n›n kas›m ay›nda Türk heyetimiz Dünya Muhasebe Kongresi’ne kat›larak bayra¤›
teslim al›p 2006 do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Bu do¤rultuda bir organizasyon komitemiz var, bir konseyimiz var, ilk toplant›s›n› eylülde yapaca¤›m›z bu konseyimiz TÜRMOB ve TÜRMOB’un yönetim, denetim
ve disiplin kurullar›ndan oluﬂuyor. Bir Dan›ﬂma Kurulumuz var, 47 kiﬂiden oluﬂuyor,
bunun içinde ö¤retim üyeleri, kurum ve kuruluﬂ temsilcileri, uygulamadan, sektörden temsilciler ve ilgililer var. ‹lk toplant›m›z› k›smet olursa 5 Ekim 2003 tarihinde
TÜRMOB Genel Kurulu’nun akabinde Ankara’da gerçekleﬂtirece¤iz.
Gelecekte ne olacak? Beklentilerimiz, daha fazla küreselleﬂen, globalleﬂen bir
muhasebe mesle¤i ki bundan önceki ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler
Odam›z›n sempozyumunda yer ald›k. Daha fazla küreselleﬂen muhasebe uygulamalar›, ki san›yorum di¤er konuﬂmac›lar bu konulara daha da el atacaklar.
Etkisini daha fazla gösteren bilgi iﬂlem teknolojileri, yön de¤iﬂtirecek muhasebe mesle¤imiz, denetim ve dan›ﬂmanl›k, Say›n ‹TO Baﬂkan›m›n da söyledi¤i gibi.
Gelecek ne getirecek? Hep söylüyoruz, gelecekte yeni f›rsatlar, yeni tehditler, yeni
sorumluluklar, yeni yetkiler, yeni oluﬂumlar, pek çok yenilikler muhasebe mesle¤i
karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlar. Bir filmimiz var, müsaadenizle onu bir gösterelim size, fazla de¤il, üç dakikal›k bir ﬂey. Say›n Baﬂkan, izin verirseniz. ﬁu sesi açal›m.
Gördü¤ünüz gibi yabanc›lar› ülkemize davet ettik yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda.
Ben son olarak bir iki cümleyle konuﬂmam› kapatay›m, vaktimi herhâlde aﬂt›m. Ben
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çok teﬂekkür ediyorum. Dünya Muhasebe Kongresi Organizasyon Komitesi aç›s›ndan deste¤iniz ve katk›lar›n›z bizim için çok önemlidir, ﬂimdiden bütün destek ve
katk›lar›n›z için teﬂekkür ediyoruz.

Sait Sevgener
Say›n Pekdemir’e teﬂekkür ediyorum. Efendim, söz s›ras› ﬂimdi TÜRMOB Genel Sekreteri Say›n Nail Sanl›’da. Buyurun efendim.

Nail Sanl›
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Say›n bakanlar›m, kurum ve kuruluﬂlar›m›z›n
de¤erli temsilcileri, Say›n Oda Baﬂkan›m, ‹stanbul Odam›z›n de¤erli yöneticileri, de¤erli kurum üyeleri ve de¤erli kat›l›mc›lar; hepinize sevgi ve sayg›yla selamlarken 13
Haziran’›n bizim için ne kadar önemli oldu¤unu en az benim kadar sizlerin de düﬂündü¤ünü biliyorum.
14. kuruluﬂ y›l dönümümüzü kutlarken baﬂta Onursal Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa Özyürek olmak üzere Genel Baﬂkan›m›z›n Mehmet Durul’un sevgi, sayg› ve selamlar›n› aktararak sözlerime baﬂlamak istiyorum.
Bugünkü panelimiz, özellikle panelimizin haz›rlanmas›nda Say›n Rektörümüzün
katk›lar›n›, Ticaret Üniversitemizin katk›lar›n› biliyoruz, onlara teﬂekkür ediyoruz ve
‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odam›z›n bizim için böyle anlaml›
olan bir üniversiteyle haz›rlam›ﬂ oldu¤u bu panel için de teﬂekkür ediyorum.
Panelimizin konusu, “Profesyonel Türk muhasebe mesle¤inde mesle¤imizin dünü, bugünü ve yar›n›”. Say›n Prof. Dr. Recep Pekdemir, bu konuda mesle¤i dünden
bugüne, bugünden de gelece¤e bilimsel anlamda ele ald› ve sizlere aktard›. Benim
konum, bu çerçevede biraz örgütlülük ve kurumsal aç›dan ele almak, onlar› sizinle
Say›n Baﬂkan’›n tan›m›ﬂ oldu¤u 15 dakikal›k süre içerisinde aktarmaya çal›ﬂaca¤›m.
Dünyada muhasebe mesle¤inin kuruluﬂu, oluﬂumu, geliﬂmesiyle kurumsallaﬂmas›n› araﬂt›rd›¤›m›zda ‹ngiltere 1870, Fransa 1881, Amerika Birleﬂik Devletleri
1886, Hollanda 1895, Almanya 1889, ‹sviçre 1941, Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika 1946, Hindistan 1949, Yunanistan 1950 ve Nijerya 1955 y›l›nda mesleklerini
yasal an lamda yasal statüye kavuﬂturmuﬂlar. ﬁurada en son dikkat edece¤iniz
Nijerya bile bizden 35 y›l önce yasal statüye kavuﬂmuﬂ bir mesle¤e sahip olmuﬂlar.
Ülkemizdeki geliﬂmelere bakt›¤›m›z zaman yasal mücadelemiz ilk kez 1932 y›-
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l›nda baﬂl›yor ve 13.06.1989 tarihine kadar 30’un üzerinde tasar› ve teklif haz›rlan›yor ve çeﬂitli engellemelerle de ta 13.06.1989 y›l›na kadar geliyoruz.
Örgütsel ve kurumsal oluﬂumlar›m›za bakt›¤›m›z zaman muhasebe mesle¤i
Cumhuriyet tarihi boyutuyla ele ald›¤›m›zda Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Mektebi Mezunlar› Cemiyeti olarak ilk kurumsal yap›ya kavuﬂturuluyor, ki benim bildi¤im kadar›yla Say›n Genel Baﬂkan›m›z burada, Mektebi Adiye diye eski bir ismi de var ve
1887’lere dayanan, ben Cumhuriyet tarihi k›sm›n› ele ald›¤›m için 1936’dan söz ediyorum. Daha sonra say›n hocam da dile getirdi, Hesap Eksperleri ve ‹ﬂletme Organizatörleri Derne¤i 1942 y›l›nda, daha sonra Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i
ad›n› alan bir kuruluﬂumuz var. Buradan ayr›lma bir Hesap Uzmanlar› Kurumu oluﬂmuﬂ 1942’de yine ayn› paralelde ve sürecimiz 1976 Malî Müﬂavirler Muhasebeciler
Birli¤i Derne¤i. Onun akabinde 13 Haziran 1989 Resmî Gazete’de yay›nlanan 3568
say›l› meslek yasam›zla da Türkiye’de de bir yasal statüye kavuﬂan ve üç unvandan
oluﬂan bir meslek yasas›na kavu ﬂuyoruz. Bugün toplam 77 odayla, 69 tanesi serbest muhasebeci malî müﬂavirler odas›, 8 tanesi yeminli malî müﬂavirler odas› olmak üzere TÜRMOB çat›s› alt›nda 77 odam›zla da bu yasal statüye kavuﬂmuﬂ
mesle¤imizi kurumsal anlamda idare ettirmeye, geliﬂtirmeye ve büyütmeye çal›ﬂ›yoruz.
Yine yasal statümüze kavuﬂtuktan sonra 1993 y›l›nda bu biraz da bizim
1990’dan bu yana kurumsal yap›m›z› kazand›¤›m›zdan bu yana e¤itime çok önem
vermiﬂ olmam›zdan kaynaklanm›ﬂ olacak ki, ilk oluﬂturdu¤umuz kurum o dönemin
Say›n Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Masum Türker’in önderli¤inde de TESMER, Temel
E¤itim ve Staj Merkezimiz oluﬂturulmuﬂuz ve ilk defa 1993 y›l›nda e¤itmenlerle e¤itim projesi ortaya at›lm›ﬂ, bunu da ilk gerçekleﬂtiren oda ve bu güne kadar getiren
oda ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› olmuﬂtur.
Yine TÜRMOB çat›s› alt›nda TÜMDESK oluﬂturulmuﬂ, Türkiye Muhasebe ve
Denetim Standartlar› Kurulu. 60 üyeden oluﬂan bir kuruluﬂ halindeydi, mesle¤imizle alâkal› tüm kuruluﬂlardan üye alan, BDDK’dan Bankalar Birli¤ine, SPK’dan
‹MKB’ye denetim anlam›n da ilgili her kuruluﬂun üyesi oldu¤u bir kuruluﬂtu.
Yine yasal statüye kavuﬂtuktan sonraki faaliyetlerimizi ve bizim için önemli
olan ﬂeyleri araﬂt›rd›¤›m›zda önümüze kongrelerimiz ç›k›yor. Beﬂ y›lda bir yap›lm›ﬂ
olan Türkiye Muhasebe Kongreleri’nin üç tanesi 14 y›ll›k meslek yasam›zda ve TÜRMOB tarihine s›¤m›ﬂ durumda. 15. Muhasebe Kongresi’yle baﬂlayan ve 1992’de
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baﬂlayan bu kongreler, daha önce Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i taraf›ndan
yap›l›yordu, yani 14 tanesi onlar taraf›ndan yap›lm›ﬂ, 15’incisi 1992 y›l›nda, 16’nc›s›
1997 ve 17’ncisi de bu sene geçti¤imiz ekim ay› içerisinde Lütfü K›rdar Salonu’nda
yapm›ﬂ oldu¤umuz Türkiye Muhasebe Kongreleri’ni gerçekleﬂtirmiﬂ bulunuyoruz.
Sempozyumlar olarak irdeledi¤imiz zaman, mesle¤in önünü açan, yeni ufuklar
açan, yeni ﬂeyleri tart›ﬂt›ran ve gelece¤i günümüze getirmeye çal›ﬂan sempozyumlar›m›z› irdeledi¤imiz zaman, Türkiye Muhasebe Denetimleri sempozyumlar›n ev sahibi ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› 6’nc›s›n› bu sene 2003
y›l›nda Nisan ay›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz son sempozyumdu, bunlar 1995, 96, 97
y›l›nda her y›l yap›lm›ﬂ, 97 y›l›ndan sonra da al›nan bir kararla iki y›lda bir olmak
üzere tekli y›llarda, 1999, 2001 ve 2003 y›llarda yap›ld›¤›n› görüyoruz.
Yine önemli bir sempozyum ‹zmir Odam›z taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor. Onlarda da ﬂu ana kadar 7 tanesi gerçekleﬂtirildi ve her y›l yap›l›yor. Muhasebe standartlar› konulu bu sempozyumlar 1996 y›l›nda baﬂlam›ﬂ, 2001 y›l›na kadar yap›lm›ﬂ, geçen sene 2002 y›l›nda yap›lmad›, 2003 y›l›nda da bu sene de 15 Ekim tarihinde yap›laca¤›n› biliyorum. Baﬂlam›ﬂ, ancak kesintiye u¤ram›ﬂ, ama zannediyorum yeni yönetimin sahip ç›kabilece¤ini, ç›kaca¤›n› umdu¤um bir sempozyum daha
var Ankara Odam›z taraf›ndan gerçekleﬂtirilen; Türkiye Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Sempozyumu. 1998 y›l›nda birincisi yap›lm›ﬂ, 99’da ikincisi yap›lm›ﬂ, ondan
sonra yönetim de¤iﬂiklikleri nedeniyle de kesintiye u¤ram›ﬂ sempozyumlar› geride
b›rakm›ﬂ durumday›z.
4487 say›l› yasayla 15.12.1999 tarihinde kurulmuﬂ olan Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu da demin sözünü etmiﬂ oldu¤um TÜMDESK’in devam› ve bugün özel bir kurum hâlinde faaliyetlerini devam ettiren ve Say›n Baﬂkan›m›z da konuﬂmac› olarak biraz sonra bilgilerini aktaracakt›r size, bir baﬂka yasal sürecin çal›ﬂma örneklerinden birisidir. Bunun devam› TÜDESK’imiz var, Türkiye Dene tim
Standartlar› Kurulu, yeni oluﬂtu. ﬁubat 2003 y›l›nda kuruldu ve Say›n Sevginer
hocam›n, aç›l›ﬂta da belirtti¤i gibi Masum Türker’in varolan unvanlar›n›n yan›na bir
de bunu Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu Baﬂkanl›¤› unvan›n› da bu suretle eklemiﬂ oluyor.
Örgütsel ve kurumsal gelece¤imiz aç›s›ndan konuyu ele ald›¤›m›zda, nisan
ay›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz ‹stanbul Odam›z›n gerçekleﬂtirdi¤i sempozyumda da çok
net ortaya ç›kt› ki, küreselleﬂme, kabul edelim veya etmeyelim, benimseyelim veya
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benimsemeyelim, o tart›ﬂmaya girmeyece¤im, çünkü taraflar› vard›r, anti taraflar›
vard›r bu konunun, bunun bilinci içerisindeyim, ancak mesle¤imizi de çok yak›ndan ilgilendiren, buna tehditler, f›rsatlar yaratan bir konumda oldu¤unu hep beraber görüyoruz ve bunun yan› s›ra da bunun içerisinde kendimizi tart›p biçti¤imiz zaman
güçlü taraflar›m›z› ve zay›f taraflar›m›z› da ç›kar›r konumday›z. Bununla mücadele
edebilmek için önümüzdeki günlerde Say›n Profesör Doktor Recep Pekdemir hocamla beraber kuruluﬂuna baﬂlad›¤›m›z, yönergesini haz›r duruma getirdi¤imiz, önümüzdeki günlerde Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›ndan baﬂlamak üzere gerekirse kamu
oylar›nda zaman zaman tart›ﬂabilece¤imiz kalite ve güvence standartlar› merkezinin oluﬂmas›, geçmiﬂte bu bizim genel kurullar›m›zda da çok tart›ﬂ›ld›, art›k çok
önemlidir, bu merkezin oluﬂmas›yla birlikte mesleki standartlar›n, hizmet stan
dartlar›n›n oluﬂturulmas›, arkas›ndan da özlemimiz olan büro standartlar›n›n oluﬂmas›n› bu merkez sayesinde sa¤lam›ﬂ olaca¤›z.
Küreselleﬂme yap›s› içerisinde konuyu ald›¤›m›z zaman, çok önemli bu, bizi
tehdit eden unsurlar vard›r. Bunlar›n baﬂta gelen tehdit unsurlar›ndan en önemlilerinden birisi büyükler, yani beﬂ büyükler dedi¤imiz ve bugün say›s› dörde düﬂmüﬂ,
dört büyüklerin günümüzde göstermiﬂ oldu¤u faaliyetlerdir, ki bu faaliyetler ülkemizde çok çarp›c› örneklerle önümüze ç›kmakta. Bunlar defter tutma konumuna
kadar faaliyet gösterdikleri müﬂahede etti¤imiz faaliyetlerinden birisidir. Bu mutlaka önlem al›nmas› ve mücadele edilmesi gereken bir konu olarak önümüze ç›k›yor.
Bilgi iﬂlem dünyas›ndaki geliﬂmeler bizi tehdit eden unsurlard›r. Burada bir
avantaj›m›z da vard›r, ama bunu yakalayamazsak tehdit anlam›ndad›r. Yani, bunun
sa¤lam›ﬂ oldu¤u birtak›m faydalar da vard›r, gerisinde kald›¤›m›z zaman bizi tehdit
eden unsurlar da vard›r. Özellikle size bir örnek vermem gerekirse bu konuda; elektronik imzayla ilgili yasa tasar›s› Mecliste verildi, önümüzdeki seneden itibaren
elektronik beyannameler verilecek, e¤er internet ortam›nda bu beyannameleri vermeye al›ﬂt›ramazsak kendimizi, iﬂ dünyas›ndaki geliﬂmeler ve teknolojik konular bizi
tehdit eder duruma gelir. Ama bunlar kullan›r durumda olursak avantaja dönüﬂtürebiliriz. Keza bu sene de C formu kald›r›ld›, seneye AB formlar› internet üzerinden
beyanname verecek kiﬂiler için de kald›r›l›yor. Bu demek ki de¤iﬂikliklerle çok yak›ndan ilgilenmemiz gerekti¤ini gösteriyor. Tehdit eden unsurlardan bir di¤eri, bizi bu
geliﬂmelerle beraber rekabet unsurlar›n› da göz önünde bulunduracak olursak, kâr
marjlar›ndaki düﬂüﬂlerdir, daralmalard›r. Art›k mesleki faaliyetlerde baz› daralma-
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lar gözümüze çarpacakt›r, bunun için önlemler almam›z gerekiyor. Meslekte nitelikler de¤iﬂmektedir, yani sadece dikkatinizi çekerim, demin ‹stanbul Ticaret Odas›
Baﬂkan› iﬂ dünyas›n›n temsilcisi ve 320 bin üyesi olan bir baﬂkan bize sizi sadece
defter tutan konumda kiﬂiler olmad›¤›m›z›, bizim iﬂ yerlerimizin, firmalar›m›z›n dan›ﬂmanlar› gözüyle bize bakmak istedi¤ini, ancak bununla ilgili de kendimizi yetiﬂtirmemiz gerekti¤ini, yenilememiz gerekti¤i mesaj›n› verdi ve bir Ticaret Odas› Baﬂkan›, bir iﬂ dünyas›n›n temsilcisi bize neredeyse 20 dakikaya yak›n bir süre içerisinde
meslek içi e¤itimin önemini aktard›. Bu da bugünkü panelin çok çarp›c› bir görüntüsüydü. Meslekteki nitelikler bu anlamda de¤iﬂiyor, yani defter tutmaktan öteye
dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin ve denetim hizmetlerinin öne ç›kt›¤› tüm dünyada gözlemlenmektedir, Türkiye de bunun gerisinde mutlaka kalmayacakt›r.
Di¤er tehditler de vard›r, ben birkaç örnekle s›ralamak istemiﬂtim bunu. Küreselleﬂmenin ve mesle¤imizin dünya içerisindeki konumunu inceledi¤imiz zaman f›rsatlar olarak önümüzde neler var bu süreci gelecekte yakalayabilmek için. Bir kere
her de¤iﬂim bir yeni f›rsatt›r, bu aç›dan çok karamsar olmamam›z gerekiyor ve yeni
bir iﬂtir, bunu iyi de¤erlendirmemiz gerekiyor. De¤iﬂimlere ayak uyduracak olursak,
onun yaratm›ﬂ oldu¤u yeni iﬂlerden de faydalan›r›z. ‹ﬂletme yönetiminde muhasebecinin önemi oldukça artmaktad›r bunlar› yakalad›¤› takdirde iﬂ dünyas›n›n temsilcisinin söyledi¤i ﬂeyi tekrar örnek gösterebilirim burada. Ve teknolojinin ve bu yeni de¤iﬂikliklerin sonucunda yüksek kalite, sayg›nl›k, mesle¤imizin arzu etti¤i, hepimizin arzu etti¤i bir konumdu, e¤er bu konumda geliﬂmeleri yakalayabilirsek, arzu
etti¤imiz kalite ve sayg›nl›¤› da otomatikman kendili¤inden yakalam›ﬂ olaca¤›z.
F›rsatlardan bir tanesi de, d›ﬂa aç›l›m› bizim önümüze getirmektedir. Yine,
bunun için yapmam›z gereken ﬂeyler var, sonuçta onlar› aç›klayaca¤›m ama, mutlaka serbest dolaﬂ›m hakk›m›z› di¤er dünya ülkeleri gibi bizim de kullanmam›z gerekecektir. Yine f›rsatlarla ilgili bu kadar örnekle yetindim süre k›sa oldu¤u için. Di¤er
baﬂka konular da mutlaka vard›r.
Bu konu içerisinde güçlü ve zay›f yönlerimize bakt›¤›m›z zaman yine örnek olarak bir iki tane örnek verebilirim. Bu konu içerisindeki ﬂu taraf›m›z bilgi iﬂlem teknolojisindeki çal›ﬂma al›ﬂkanl›¤›m›zd›r. Demin tenkit eden unsurlar aras›nda saym›ﬂ
olmama ra¤men, buna de¤indim. Bizim meslek grubunun bir avantaj› var de¤erli arkadaﬂlar, Türkiye’de meslek gruplar› aras›nda manyetik ortamda bilgisayarla iﬂ yapan, hizmet veren ve bilgisayar› en çok kullanan meslek grubuyuz. Ama bundan
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sonra sadece bilgisayar› kullanmakla de¤il teknolojiyi de takip etmek gibi bir mükellefiyet önümüze ç›kt›¤› için bizi tenkit eden bir unsur olarak de¤erlendirdim onu, sadece kay›t baz›nda bakmamam›z gerekiyor, bunun arkas›n› da mutlaka getirmemiz
gerekiyor.
Bilgi iﬂlem teknolojilerindeki çal›ﬂma al›ﬂkanl›¤›m›z bizim bir güçlü taraf›m›zd›r,
buna yabanc› de¤iliz. Bir ikinci taraf›m›z, dünya ülkeleri aras›nda ve özellikle IFAC
üyeli¤i aç›s›ndan say›sal üstünlü¤ü olan güçlü bir üye durumundad›r TÜRMOB ve
üyeleri, bu da bizim bir avantaj›m›zd›r. Bununla beraber di¤erlerini de s›ralayabiliriz.
Zay›f yönlerimizi göz önüne getirdi¤imiz zaman; bugüne kadar özellikle yasal
süreçler 13.06. 1989’dan bu yana yap›lm›ﬂ olan tüm düzenlemeleri, yani bu yasa
da olsa, yönetmelik de olsa, tebli¤ de olsa, kararname de olsa veya mesleki kararlar da olsa bunlara yeterince sahip ç›k›lmam›ﬂ olmas› zay›f yönlerimizden birisidir.
Dünya örneklerinde meslek kararlar›n›n en çok ra¤bet gördü¤ü ve meslek mensuplar›n›n bunlara en çok sahip ç›kt›klar›n› gözlemlemekteyiz. Bunlara uymayanlara bir
mesleki suç iﬂlemiﬂ gözüyle bak›l›yor. Onun için düzenlemelere yeterince bundan
sonra sahip ç›kmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Ve e¤itim boyutunda bir yetersizlik vard›r, bu üç boyuttad›r; hem üniversite
boyutundaki e¤itim eksikli¤imiz vard›r, bu bir ulusal sorundur. Üniversite sonras›
meslek mensubu aday› oldu¤u konumdaki staj ve s›nav zaman›ndaki e¤itim eksikliklerimiz vard›r ve bunun devam› olan üçüncü boyuttaki meslek içi e¤itimdeki eksikli¤imiz vard›r. Bunlar› mutlaka gidermemiz gerekiyor, zay›f olan noktalar›m›zdan en
önemlileri bunlard›r.
13.06. 1989’dan bu yana de¤erli arkadaﬂlar›m›z, konuyu irdeledi¤imiz zaman,
bizim mesle¤imizin benim tespitlerime göre üç tane çok önemli sac aya¤›n›n oldu¤unu görüyoruz. Bir tanesi, hatta meslek yasam›zdan önceye dayan›yor. Birinci,
bizim mesle¤imizin bugüne kadar gelmesindeki en önemli boyutlardan bir tanesi,
01.01.1985 3065 say›l› KDV Yasas›. KDV Yasas› bildi¤iniz gibi Türk Vergi Yasas›’n›n belkemi¤i ve omurgas›d›r. Y›l içerisinde düzenlemiﬂ oldu¤umuz 12 KDV beyannamesi, y›l sonunda düzenleyece¤imiz gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin
belkemi¤idir, omurgas›d›r ve her ﬂey onun üzerinde olgunlaﬂmaktad›r. Katma De¤er
Vergisi Yasas› da, Türk vergi yasalar› aras›nda önemli bir reformdur, tam reform
niteli¤inde bir vergidir. Bu vergi bizim mesle¤imizde talebi yaratm›ﬂ.
‹kincisi 13.06.1989 bizim meslek yasam›z, mesle¤imizin üzerindeki etkiler, ya-
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sal statüye kavuﬂmuﬂuz ve bu mesle¤i geçmiﬂten bugüne kadar yapanlar aras›nda
unvanlar›, s›fatlar›, konumlar› belli olmayanlar aras›nda bir unvan yap›lanmas› ve
bir resmî yap›lanma getirmiﬂtir. Bu da bizim mesle¤imizin yasal anlamda ifﬂa edilmesi için çok önemli faktördür.
Bir önemli sac aya¤› da, 01.01.1994 y›l›nda ve 01.01.1995 tarihinden itibaren
de uygulanmakta olan tekdüzen muhasebe sistemi uygulama tebli¤leri. Bununla da
Türkiye’de muhasebenin tek dilde konuﬂulmas›na imkân yaratt›k ve birbirimizden
hizmet al›ﬂveriﬂinde bulundu¤umuz zaman art›k ayn› dili kullanmaya baﬂlam›ﬂt›k,
ayn› ﬂeyleri söylüyorduk, ayn› malî tablolar›, ayn› standartlarda, ayn› normlarda ve
ayn› ölçülerde haz›rlamaya baﬂlad›k. Bu da bizim mesle¤imiz aç›s›ndan önemli bir
sac aya¤›yd›.
Bununla beraber kurumsal birtak›m baz› geliﬂmelerimiz vard›, dün yada örnekler aras›nda önde oldu¤umuz bir konu vard›r, onu söyleyemeden geçemeyece¤im.
Özellikle meslek mensubu aday› olma konumunda bugün ÖSYM’ye yapt›rd›¤›m›z
staj yoklama ve de¤erlendirme s›nav›, daha staj safhas›nda bu mesle¤e talepte
bulunan her 100 kiﬂiden 76’s›n› döküyor ve baﬂar› ortalamam›z yüzde 24’tür, 24
kiﬂinin bu mesle¤e girmesini sa¤layan bir sistemdir ve de çok övündü¤ümüz, güvendi¤imiz bir sistemdir. Dünya bu örnekleri yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor, bildi¤im kadar›yla
Amerika’da uygulan›yor bu.
Bunlardan yola ç›kacak olursak, ne yapmam›z gerekiyor bu saatten sonra?
Kurumsal yap›m›z tamam, destek yasam›z eksiklikleriyle beraber tamam, bunlar
süreç içerisinde de¤iﬂtirilecek. Mutlaka rekabet ﬂans›m›z› yakalayabilmemiz için
küreselleﬂmeyi savunuyorum anlam›nda sak›n akl›n›za bir ﬂey gelmesin, önümüzdeki
tehdit edici unsurlarla savaﬂmak anlam›nda söylüyorum, mutlaka bir yabanc› dili
önümüze hedef olarak koyup en k›sa sürede bunu elde etmemiz gerekiyor hepiniz.
Teknolojiyle mutlaka bütünleﬂmemiz gerekiyor, arkas›ndan müﬂterimize muhasebe
kay›tlar›n› sundu¤umuz zaman yan›nda birtak›m baﬂka hizmetleri de sunmam›z gerekiyor ki, bunlar denetim ve dan›ﬂmanl›k hizmetleridir. Burada müﬂteriye bir fayda
yaratmam›z gerekiyor ve mesle¤imizi ona hissettirmemiz gerekiyor. Daha da önemlisi güçlerimizi bir araya getirip birleﬂmemiz, güçlü bürolar, mega bürolar oluﬂturmam›z gerekiyor. O zaman hem yurt içerisinde rekabet ﬂans›m›z›, haks›z rekabetin
önüne geçebilecek, hem de dünyada yap›lm›ﬂ olan anlaﬂmalarla serbest dolaﬂ›m
hakk›m›z› kullan›p dünyaya da aç›lman›n yolunu ancak böyle yakalayabiliriz diye dü-
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ﬂünüyorum.
Bu vesileyle, zannediyorum süremi aﬂmad›m, beni dinleme lütfunda sabr›nda
bulundu¤unuz için hepinize teﬂekkür ediyorum. Soru olursa cevapland›rmaya haz›r
oldu¤umu belirtmek istiyorum, sayg›lar sunuyorum.

Sait Sevgener
Say›n Sanl›’ya teﬂekkür ederiz. Efendim, söz s›ras› Say›n Bülent Üstünel’de.

Bülent Üstünel
Sayg›de¤er bilim adamlar› ve say›n konuklar; hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Sözlerime baﬂlamadan önce muhasebe mesle¤ini ve muhasebecilerimizi bugünkü
konuma getiren örgütümüze candan teﬂekkürlerimi sunuyorum. Sizlere bugün Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu hakk›nda k›sa bir bilgi vermek istiyorum. Bu kurulda görev ald›ktan sonra ya da bundan önceki dönemlerde kat›ld›¤›m bütün muhasebeyle ilgili kat›ld›¤›m bütün sempozyumlarda, konferanslarda, kongrelerde hep
muhasebe standartlar›na de¤inildi¤ini görüyordum. Muhasebe standartlar›, dolay›s›yla bu meslek içerisinde çok önemli bir yeri bulunmaktad›r.
ﬁimdi Muhasebe Standartlar› Kurulu’yla ilgili bilgi verirken fazla tekrar geçmeksizin konuya bu Kurulun oluﬂmas›na nereden gelindi, k›saca bir bilgi vermek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizde çok baﬂl› bir uygulama söz konusudur. Muhasebe standartlar›yla, muhasebe prensipleriyle ilgili ilkelerin yer ald›¤› en temel kanunumuz Türk Ticaret Kanunu’dur. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’na çok da eski, geçmiﬂ olmas›na ra¤men dikkat etti¤imizde, bu kanunda kendisi kanun olmas›na ra¤men aç›kça bir yapt›r›m göremeyiz, yani cezai bir müeyyideye rastlamazs›n›z. Asl›nda onun cezai yapt›r›m›, kendi içinde mündemiçtir. Yani, e¤er siz defterlerinizi Ticaret Kanunu’ndaki ilkelere ayk›r› ﬂekilde tutmuﬂsan›z, yar›n bu defterleriniz sizin
aleyhinize delil teﬂkil eder; bu çok önemli, kendi içerisinde bir yapt›r›md›r. Ancak,
Türkiye’deki ekonomik geliﬂme paralelinde muhasebe konusu da a¤›r bir ﬂekilde geliﬂme göstermiﬂtir. Bu arada devreye bir disiplin olarak Maliye Bakanl›¤›’n›n girdi¤ini görüyoruz. Maliye Bakanl›¤› da hepiniz biliyorsunuz, vergi yasalar›n da öngördü¤ü
birtak›m a¤›r cezai yapt›r›mlar dolay›s›yla vergi tutan tüccar› yönlendirmiﬂtir ve
onu kendisine hedef alm›ﬂt›r. Bu, bir disiplin oluﬂturulmas› aç›s›ndan, bir boﬂlu¤u
doldurmas› aç›s›ndan da gerekli bir geliﬂmedir.
1980 küsurlu y›llara geldi¤imizde sermaye piyasas›n›n devreye girmesiyle mu-
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hasebe mesle¤inin, muhasebenin tam anlam›yla uygulanabilir bir ortam buldu¤unu
görüyoruz. Akabinde Maliye Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan muhasebe sistemi uygulama genel tebli¤iyle maliye penceresinden olay yeni bir ﬂekilde disipline edilmiﬂ ve mali tablolar düzenleme tarz› itibar›yla en az›ndan ve içerdi¤i baz› kurallar aç›s›ndan genel
kabul görmüﬂ muhasebe kurallar›na yaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu arada Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, son zamanlarda
Elektrik Piyasas› Kanunu gibi mevzuat içerisinde, hatta son zamanlarda da bu Tütün ve Alkollü ‹çkilerle ‹lgili Kanunu’na göre bu kurullar da kendilerine göre bir muhasebe düzeni yay›nlam›ﬂlard›r. Tabii bu arada yasada ekonominin geliﬂmesine paralel
olarak pek çok ﬂirkette çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z bir taraftan vergi kanunlar›na göre defter tutarken, Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre bu defterlerden ç›kan malî
tablolar›na SPK standartlar›na göre yeni tablolar düzenlemektedirler, e¤er yabanc› ortakl›klar› varsa bu ﬂirketlerin bunlar da iﬂte veya uluslar aras› muhasebe
standartlar›na göre de¤iﬂik raporlar düzenlemek zorunda kalmaktad›rlar.
Bu arada bizim ülke olarak IMF için verilen taahhütlerin devreye girmesidir, bu
da nedir? Bugün Avrupa Birli¤i’ne ba¤l› olan ülkeler, özellikle borsaya kote ﬂirketler
aç›s›ndan 2005 y›l›nda Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na geçilece¤ine dair
karar alm›ﬂlard›r, Türkiye de ayn› paralelde niyet belirtmiﬂtir. Dolay›s›yla Türkiye’de
de Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na do¤ru bir geçiﬂ süreci baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r.
Bu sadece bizim ülkemizde rastlanan bir konu de¤il, pek çok ülkede de buna
benzer kargaﬂal›klar söz konusu olmuﬂtur. Bunlar› tabiî yakinen hepiniz biliyorsunuz. Bir standart de¤iﬂikli¤i ülkedeki ﬂirketlerin baz›lar› haliyle büyük kay›plara u¤ramas›na sebebiyet veren tehlikeli bir giriﬂim olmaktad›r. Dolay›s›yla, bunlar›n uluslararas› düzeyde de olsa muhasebe standartlar›nda de¤iﬂiklik yap›lmas› sorun olmuﬂtur. Bizim ülkemizde ekonomi tam anlam›yla bu ﬂekilde geliﬂmiﬂ olmad›¤› için
san›yorum bizim ülkemizdeki geçiﬂ di¤er ülkelere nazaran fazla bir problem...
Vaktinizi almamak için biraz süratle geçiyorum. Etkili ve kaliteli muhasebe
standartlar› için gerekli faktörleri e¤er s›ralarsak dört tane faktörü görüyoruz;
Yasal dayanak, yani ç›kar›lan bir muhasebe standard›n›n ilgili kesimlerce uygulanabilmesi için bunun mutlaka bir yasal dayana¤›n›n olmas› söz konusu. Standartlar›n etkili olabilmesi için, mutlaka ba¤›ms›z bir kuruluﬂ taraf›ndan bunun ç›kar›lm›ﬂ olmas› öngörül mektedir. Çünkü, genel olarak belli bir kesim taraf›ndan topluma empoze edilen kurallar›n fazla ömürlü olmad›¤› görülmüﬂtür. Bir di¤er konu ise,
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kamuoyunun görüﬂlerine aç›lma olay›d›r, bu da onunla ba¤lant›l› bir ﬂeydir. Dördüncü de, hedefin iyice belirlenmiﬂ olmas› gerekir.
Ülkemizde bu esaslar çerçevesindeki geliﬂmeye bakt›¤›m›z zaman, Türkiye’de
muhasebe standartlar›yla ilgili ilk belirtileri Türkiye Muhasebe Uygulamalar› Derne¤i
faaliyetlerinde görüyoruz. Ben ﬂahsen kiﬂisel olarak ifade ettim, uluslararas› muhasebe standartlar› tebli¤ini kald›r›ld› m›, o ilk yap›lan çeviri olan kitapta okudum.
Bu tam anlam›yla bir kitap m›yd›? Hay›r, birebir tercüme oldu¤u için bunu tam anlam›yla sindirmemiz ve anlamak mümkün olmamakla beraber, bu konuda önemli tek
ciddî ilk ad›md›r. Bunu sonradan TÜMUDESK’in bünyesinde ç›kar›lan muhasebe
standartlar›yla ilgili çal›ﬂmalard›r. Ancak bunlar da yasal dayanaktan yoksun oldu¤u için tavsiye niteli¤inde kalm›ﬂt›r, uygulama alan› bulamam›ﬂt›r.
Bunun akabinde Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun devreye girdi¤ini
görüyoruz. Bu karmaﬂaya bir ﬂekilde son verilmesi maksad›yla 1999 y›l›n›n Sermaye Piyasas› Kanunu’na eklenen bir maddelik bir yasayla Türkiye’de Muhasebe Standartlar› Kurulu oluﬂturulmas› hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu bir maddelik bir kanundur,
ama böyle bir kanunun devreye sokulmas›, o günün ekonomik tablosu içerisinde oldukça önemli ve ciddî bir ad›md›r. Bunun için bu ciddî aç›l›m›n sahibi olarak Say›n
Eski Bakan›m›za tekrar burada teﬂekkür ediyorum.
Bu Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu bir maddeyle kurulmuﬂ kamu tüzel
kiﬂili¤ine haiz bir kuruluﬂtur. ‹dari ve malî özerkli¤e sahiptir. Birtak›m muhasebeci
gruplar›yla ilgili yerlerden temsilci gönderilmek suretiyle oluﬂur, ancak bu üyeler art›k gönderildikleri kurumun temsilcisi durumunda de¤ildirler, ba¤›ms›z karar verme
yetene¤ine haizdirler.
Kamuoyunun görüﬂüne aç›lmak; kurulca oluﬂturulacak taslak metinler iki
aﬂamal› olarak kamuoyunun görüﬂüne aç›lmaktad›r. Hedef olarak da Uluslararas›
Muhasebe Standartlar›’na uyumlu Ulusal Muhasebe Standartlar›’n›n üretilmesi
kurulca benimsenmiﬂtir.
Bunlar kanun maddeleri içerisinde yaz›l› de¤ildir. Kanunda Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu’nun kendi çal›ﬂma esas ve usullerini belirleyecek yönetmeli¤i
yay›nlayaca¤›, Bakanlar Kurulu taraf›ndan yay›nlayaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r ve
bu kurulumuz yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar içerisinde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun çal›ﬂmalar› paralelinde, onlar›n fikirleri paralelinde kendi bünyesinde bu ilkeleri benimsemiﬂtir.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, iﬂte araya seçimlerin girmesi ve kuru-
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lun henüz bu bir maddelik bir yasayla yeterli derecede kanuni dayana¤a da sahip
olmay›ﬂ› dolay›s›yla baﬂlang›çta hizmet üretmekte hem kendi yönetmelik çal›ﬂmalar›n› yaparken, bir taraftan da faaliyete geçmek isterken zorlanm›ﬂt›r. Ancak yine
kendisi buradalar, Say›n Bakan›m›z isim arkadan gelir ﬂeklinde bize icazet edecek
ﬂekilde yönetmelik ç›kmadan bu standart çal›ﬂmalar›na geçmemiz üzerine h›z vermiﬂtir. Bunun üzerine Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, geçmiﬂte yap›lan o
de¤erli hizmetleri de¤erlendirmek maksad›yla, yani TÜMUDESK taraf›ndan yap›lan,
Türkiye Muhasebe Standartlar› ad› alt›nda yay›nlanm›ﬂ olan standartlar› taslak
metin olarak kabul edip kamuoyunun görüﬂüne açm›ﬂt›r. ﬁu anda 13 tane standart metni kamuoyunun görüﬂlerine aç›lm›ﬂ bulunuyor. Yönetmeli¤imizin ç›k›p ilân
edilmesini takiben haz›rl›klar› tamamlanm›ﬂ olan komisyonlarca bu standartlar
uluslararas› muhasebe standartlar› do¤rultusunda gözden geçirilmek suretiyle
tekrar kamuoyunun görüﬂüne aç›lacak ve sonra Türkiye’de Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›’na uygun Ulusal Muhasebe Standartlar›m›z yay›nlanm›ﬂ olacakt›r.
Bu standartlar›m›z ekranda da gördü¤ünüz gibi 13 tane standartt›r. Tabiî
sadece bu standartlar› yay›nlamak, bunlar›n uygulama alan› aç›s›ndan ne derece
etkili olacakt›r, bu soruyu gündeme getirmektedir. Yani, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ olan bu standartlar ilgili kuruluﬂlar taraf›ndan uygulanacak m›d›r? Bu çeﬂitli ﬂekillerde ﬂifahi olarak bize de intikal etmektedir.
Önce ﬂunu arz edeyim: Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nu oluﬂturan
üyeler, do¤rudan muhasebeyle ilgili kesimlerden gelmektedir. Bunlar zaman içerisinde birbirleriyle ters düﬂen kurumlard›r. Yani, Maliye Bakanl›¤›, Sermaye Piyasas›
Kurulu, BDDK gibi birbiriyle ters düﬂen, zaman zaman ters düﬂen kurumlar buraya
üyelerini yollamaktad›rlar. Üniversite bu kurula üye gönderilmiﬂtir, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› göndermiﬂtir, Odalar Birli¤i göndermiﬂtir, Hazine Müsteﬂarl›¤› göndermiﬂtir, iki tane de meslek kuruluﬂumuzdan bir serbest muhasebeci malî müﬂavir
ve bir yeminli malî müﬂavir olmak üzere 9 kiﬂilik bir kuruldur. Unuttuysam, bir de
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i üye göndermiﬂtir.
Bu standartlar›n üretilmesi, asl›nda bu kurullardan gönderilen üyelerin süzgecinden geçmek suretiyle oluﬂturulacak ve yay›nlanacakt›r. Bu zaman içerisinde
muhtelif kesimlerle olan temaslar›m›zda da ﬂunu görüyoruz: Örne¤in, Sermaye Piyasas› Kurulu zaten kendisi Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na uyumlu yeni
tebli¤ini yay›nlam›ﬂ bulunmaktad›r. Muhtemelen önümüzdeki sene yürürlü¤e girmesi
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beklenmektedir onun tam anlam›yla. Bu arada Avrupa Birli¤i taraf›ndan Hazine kanal›yla Sermaye Piyasas› Kurulu’na muhasebe standartlar› konusunda ne yapt›¤›
sorulmaktad›r. Sermaye Piyasas› Kurulu verdi¤i resmî cevabi yaz›s›nda art›k bu konu Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nu ilgilendirmektedir diye kurulumuzu adres göstermektedir. Bu, en önemli unsur olan Sermaye Piyasas› Kurulu aç›s›ndan
önemli bir geliﬂmedir. Bunun paralelinde Maliye Bakanl›¤›’na bak›yoruz. Maliye Bakanl›¤› da art›k bir k›sm› politik olmakla beraber enflasyon muhasebesi gibi, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› içerisinde çok önemli bir yer tutan standard› kendi
yasalar› içerisine sokma haz›rl›¤› içerisindedir ve bu çal›ﬂmalar süresinde de kurulumuzla çok s›k› bir diyalog içerisindedir. Bu arada bir finansal kiralamayla ilgili bir
yasa tasla¤› da haz›rlanm›ﬂt›r ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na uyum
gösteren bir yasa tasar›s› yasalaﬂmas›, art›k kanunlaﬂt›¤› için söylüyorum. Dolay›s›yla Maliye cenah›ndan da art›k Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na uyumlu
mevzuat düzenlemesi yap›ld›¤› gözlemlenmektedir, bu çok önemli ve memnuniyet verici bir durumdur.
Asl›nda tabiî Maliye Bakanl›¤›’nda bu çal›ﬂmalar yap›l›rken pek çok ﬂey gündeme gelmektedir. Tâbii bu geçiﬂ kolay da olmamaktad›r, fakat ﬂaﬂ›rt›c› yaklaﬂ›mlar›
da olmaktad›r. Beni de ﬂaﬂ›rtan ﬂeyler oldu, çünkü bu toplant›lar›m›z›n ço¤una art›k Maliye Bakanl›¤›’n›n muhasebeye müdahale etme al›ﬂkanl›¤› terk etti¤i ifade
edilmektedir. Bu, terk ettim dedi¤i zaman hemen ertesi gün terk edecek anlam›nda
de¤il, fakat yaklaﬂ›m› art›k muhasebeye müdahale etmeyece¤i. Bu Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› gölgesinde kendi detay düzenlemelerini yasal çerçevesinde
yapaca¤›n› ifade etmektedir. Bu üst düzey bürokratlardan gelen ifadelerdir.
Bu arada tabiî bu tür ﬂeyler sadece belli mercilerin kararlar›yla olmamaktad›r. Yani, dünyayla bütünleﬂen ekonomimiz bunlar› ister istemez kabullenmek zorunda olacaklard›r. Bir ara Maliye Bakanl›¤›’nda yap›lan toplant›larda enflâsyon
muhasebesiyle ilgili baz› konuﬂmalar gündeme geldi. Bunlardan bir tanesinde bu
enflâsyon muhasebesi, tabiî Maliye Bakanl›¤› kendisini vergileme cephesinden ele
almakta ve de baz› kabulleri kendi kanununda kesin çizgiler hâlinde görmek istedi¤i
için bunlar› yasalaﬂt›rmak temayülü içerisinde olmaktad›r, hakl›d›r da. Bu çal›ﬂmalar içerisinde enflâsyon muhasebesi Türkiye’deki büyük kesimler taraf›ndan baﬂar›lamaz gibi endiﬂeleri olmaktad›r. Evet, enflasyon muhasebesi özellikle geçmiﬂin düzeltilmesi aç›s›ndan oldukça külfetli bir iﬂtir, ama bunu Türk muhasebecisi yapa-
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mayacak diye de bir ﬂey yoktur, bu bütün dünyada uygulanan bir standartt›r, bütün dünyadaki meslektaﬂlar›m›z nas›l yap›yorlarsa Türkiye’deki insan›m›z da bunu
yapmak durumundad›r ve çok da böyle san›ld›¤› gibi problem olmamas› gerekir. Ancak bu konuﬂmalar s›ras›nda iﬂte bu enflâsyon muhasebesinin mecburi olup olmamas› da gündeme gelmiﬂtir. Biz kendilerine iﬂte bunu ihtiyari hale getirebilirsiniz
dedi¤imizde, bunu vergide adalet ilkeleriyle ba¤daﬂt›ramay›z diye ifade ettiler. Ama
bizde de kendilerine dedik ki, halihaz›rda bizim kanunumuzda bir tane yeniden de¤erleme diye bir hüküm var, bu yeniden de¤erleme hükmü ihtiyari bir hükümdür, dolay›s›yla baz› kesimlerin malî tablolar› di¤erlerinden farkl› olabilmektedir, çünkü ihtiyari de¤ildir. Yararlanan bunun vergisel sonuçlar›ndan da istifade etmektedir. Böyle bir uygulama Türkiye için de bir geçiﬂ süreci içerisinde özellikle ihtiyari bir tan›ma
diye ifade ettik. Asl›nda mutlaka bir yerlerde bir ﬂeyler kanun zoruyla olmak durumunda de¤il. Çünkü Dünya Bankas› bankalar›m›za kredi verirken bankalar›m›z›n bilançolar›n›n ﬂeffafl›¤›n›n uluslararas› muhasebe standartlar›na uygun oldu¤unu
görmek istiyor. Ama bunun da devam›nda getirilen kredilerin hangi bilançolara kredi olarak verildi¤ini de görmek istiyor. Yani, bankalar art›k muhtemelen k›sa bir gelecekte kredi verecekleri firmalar›n bilançolar›n› da uluslararas› muhasebe standartlar› çerçevesinde malî tablolarla birlikte olmas›n› isteyeceklerdir. Dolay›s›yla,
yasal bir zorunluluk ortada olmasa dahi Türkiye’de kredi almayan bir firma düﬂünülemeyece¤ine göre, Türkiye’nin büyük bir kesimi zaten bu standartlara göre malî
tablolar›n› düzenleme durumunda kalacakt›r. Dolay›s›yla, muhasebe standartlar›
yasal bir zemin içerisinde uygulan›r m›, uygulanmaz m›, bunun yasas› olacak m›, olmayacak m› tart›ﬂmas›n›n ötesinde bir fiilî durumu görmemiz lâz›m, o da; Türkiye’de gerçekten k›sa bir gelecekte Türkiye muhasebe standartlar›n›n yay›nlad›¤›
standartlar do¤rultusunda malî tablolar düzenleme durumunda kalacak. E¤er yurt
d›ﬂ›na aç›lmak veya yurt d›ﬂ›ndaki müteﬂebbisleri ülkemize davet etmek istiyorsak,
ayn› dilde terkip edilmiﬂ malî bilançolarla kendimizi takdim etmek durumunda kalaca¤›z.
Maliye Bakanl›¤› bunun devam›nda çok ilginç baz› ﬂeyler ifade etmiﬂtir. ﬁu anda bu ﬂeffaf bilanço olay› sadece özel kesim de¤il, devlet muhasebesinde de gündeme gelen bir konu. Yani, devletteki muhasebe tahakkuk esas›na dönüﬂtürülmektedir. Bu tahakkuk esas›na dönüﬂtürülmesi dolay›s›yla yurt d›ﬂ›ndaki geliﬂmelere
de bak›ld›¤› zaman uygar ülkelerde, medeni ülkelerde, orada da devletin hesap vere-
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bilirlili¤ini temin edebilmek için malî tablolar›n›n çok aç›k ve net olmalar› gerekiyor.
Bunun için de baz› standartlar›n yay›nlanmas› gerekiyor. Maliye Bakanl›¤› hatta bu
konuda madem siz muhasebe standartlar› kurmuﬂsunuz, isminizde muhasebe geçiyor, dolay›s›yla sizin standartlar›n›z› yay›nlama görevini de size verelim gibisinden
böyle cesaretli bir yaklaﬂ›m içine de girmiﬂ bulunuyor. Bundan ifade etmek istedi¤im, muhasebe gerçekten son y›llarda özellikle baﬂ döndürücü bir h›zla bir evrim geçirmektedir. Bunda da bizim meslek mensuplar›m›zda ve k›ymetli hocalar›m›za çok
önemli görevler düﬂmektedir.
Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurumu
olarak biz bu süreçte üstümüze düﬂen görevi tam anlam›yla yerine getirmek gayreti içerisindeyiz ve bundan olumlu sonuçlar alaca¤›m›z› ümit ediyorum, beni dinledi¤iniz için hepinize teﬂekkürler.

Sait Sevgener
Efendim, Say›n Bülent Üstünel’e teﬂekkür ederim. Özellikle tüm konuﬂmac›lara da teﬂekkür ediyorum ve san›yorum ki zaman› gayet etkili kullanarak Say›n Türker’e daha rahat konuﬂmas› için bir zaman boyutu tan›d›lar. Öyle san›yorum ki devleti idare etmiﬂ bir kiﬂinin yan›nda bu paneli idare etmek yetkimi de zaman aç›s›ndan kendisine devrediyorum, beni anlayaca¤›n› ümit ediyorum. Ve söz Say›n Türker’in.

Masum Türker
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Say›n Rektör, de¤erli hocalar›m, say›n baﬂkanlar ve say›n konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m, han›mefendiler, beyefendiler; sözlerime baﬂlarken böylesi bir günde birlikte olmam›z› sa¤layanlara teﬂekkürlerimi sunarak baﬂlamak istiyorum.
Asl›nda kuruluﬂ y›ldönümü 13 Haziran de¤il, onu söyleyeyim size. Ben de parlamentoya gidene kadar hep 13 Haziran biliyordum, boﬂ bulunup da 13.06.1989
3568 say›l› yasa derseniz indekste bulamazs›n›z. Parlamentoda yasan›n kabul
edildi¤i gündür 13 Haziran. Bunu ben birkaç baﬂka yerde söyledim, yani esas›nda
yar›n öbür gün kutlarsak 1 Haziran’da kutlamam›z gerekiyor. Çünkü, at›fta bulunur
ken 1 Haziran parlamentonun bu yetkiyi bize verdi¤i gün.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, baﬂlarken böyle bir girizgaha da gerek vard› herke-
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sin biraz kendine gelip acaba ne söyleyecek. Size tarihi anlatt›lar. Ne oldu¤unu da
Ticaret Odas› Baﬂkan› önünde Say›n Baﬂkan›m›z dolayl› bir ﬂekilde böyle çakt›rmadan mesele olarak aktard›. Bana ne kald›? Bana ﬂu ana kadar anlat›lanlardan önce eksik bir ﬂeyi eklemem gerekiyor. De¤erli arkadaﬂlar›m, biz geçmiﬂte denetim
yetkisi alm›ﬂ›z, 1933 y›l› Vergi Kanunu’nda piyasada çal›ﬂan muhasebecilere Maliye
ad›na vergiyi inceleme yetkisi verilmiﬂ ve 1934 y›l›nda kazanç vergisi ç›kar›l›rken
Maliyeciler böyle haz›ms›z davran›p bir y›l kulland›¤›m›z bu yetkiyi geri alm›ﬂlar. Bu
da benim son zamanlarda özellikle bu üniversitede tekrar 30 y›l sonra üniversitedeki ö¤retim görevi görevine dönerken yapt›¤›m bir çal›ﬂmada buldu¤um bir bulgudur. Yak›nda bunu tarihiyle, maddesiyle belki bir yaz› haline getirdi¤imiz zaman, ç›k›p tarihimizde bize verilen yetkiyi t›pk› komünist ve sosyalist sistemlerde oldu¤u
gibi geri ald›n›z diyece¤iz. Çünkü 1932 y›llarda da Romanya’da meslek örgütü ve
meslek vard›, derken sosyalist sisteme geçmekle birlikte muhasebe mesle¤i, o zamanki örgütü kapat›ld›, hepsi ambar memuru oldu. ﬁimdi kapitalist sisteme geçerken ambar memurlu¤u muhasebecili¤e tekrar dönüﬂtü.
De¤erli arkadaﬂlar, ben önce ﬂunu söyleyeyim size: Meseleyi iki yönden almak
istiyorum. Birisi, Türkiye’nin meseleleri aç›s›ndan, ekonomisi aç›s›ndan. ‹kinci mesele
de, mesle¤imiz aç›s›ndan.
Mesle¤imizin asl›nda nereye gitti¤i önemlidir, nereye gidiyor, bu gidiﬂte biz ne
yapmal›y›z ve müﬂterilerimiz nezdinde art›k nas›l bir pozisyon almal›y›z. Eskiden,
çok eskilerden de¤il, yani benim iﬂte 10 yaﬂ›nda oldu¤um y›llarda Perﬂembe Pazar›’ndaki patronlar›n yan›ndaki çal›ﬂan muhasebeciler daha sonra patronlar› büyüyüp de iﬂte Borusan’›, Do¤u Galerici’yi, vesaireyi kurdu¤u zaman bunlar ﬂirketlerin
ya genel koordinatörü oldular, ya yönetim kurulundaki murahhas üyeleri, yani iﬂi fiilen yönetenleri oldular. Ama, böyle bir geliﬂmeye ra¤men mesle¤e her gelen intikal
etti¤i için ve bu iﬂ defter tutma baz›nda biz yapanlar taraf›ndan da öyle bir vizyon
verildi¤i için, derken art›k bizim meslek mensuplar› böyle patronun sa¤ kolu olmaz,
büyüdü¤ü zaman genel koordinatör olmak, ﬂirketleri yönetmek gibi bir olgusu yok.
Bunlardan bir tane örnek vermek istiyorum; geçen gün art arda iki icra kurulu baﬂkan› emekli oldu Eczac›baﬂ›’ndan, bayraktarlar, bunlar›n ikisi de bir zamanlar oralar›n malî iﬂlerini yapan insanlard›. Daha küçükken çal›ﬂm›ﬂlar, holding haline gelirken
oralar›n koordinatörü olmuﬂlar.
Demek ki biz bu yasal yap›lanmalardan sonra, çal›ﬂmalardan sonra art›k
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meslek mücadelesi gibi kavramlar yerine, biz mesle¤imize uygun pozisyonumuzu nas›l belirlemeliyiz, bu pozisyon nas›l olmal› gibi bir yaklaﬂ›m içinde olmal›y›z. Bunu yapabilmek için önce birinci iﬂi, en önemli iﬂi kendimize edinmeliyiz, hatta belki Baﬂkan
bu konuda özel bir kurs açmal›, hayal etme sanat›n› ö¤retmeliyiz. Yani, biz e¤er hayal etmezsek, hayal etmeye kendimizi al›ﬂt›rmazsak, asla kendimize yeni pozisyonlar yaratamay›z, asla ileriye gidemeyiz.
ﬁimdi bu hayal etme sanat›n›n bizim meslekte, özellikle aran›zda ço¤unu tan›d›¤›m bu örgütlenmede buna arkadaﬂlar›m›z›n bir k›sm›n›n geçmiﬂte nas›l bakt›¤›n›
bildi¤im arkadaﬂlara ﬂunu söylemek istiyorum: E¤er biz kendimize elbiseyi farkl›
biçmezsek, aynan›n karﬂ›s›na geçip de nas›l görmek istedi¤imiz konusunda bir hayale sahip de¤ilsek, baﬂkas›n›n bizim için bir elbise ve pozisyon biçmesini beklememek lâz›m. Yani bunu ciddî bir ﬂekilde önümüze almal›y›z. Peki, biz neyi hayal etmeliyiz, nas›l etmeliyiz? Onu söyleyeyim: Bu meslek örgütlenmesinde bu salonun benim
hayat›mda çok önemli bir yeri var. Benim muhasebe mesle¤ini denetim baz›nda
seçmeme bu salon 1971 y›l›nda üniversitede ö¤renciyken neden olmuﬂtu. ‹lk muhasebe kongresi bilanço, kâr-zarar burada yap›ld›. O zaman Say›n Rektör asistand›,
Say›n Rektör Yard›mc›m›z asistand›, ben de üniversiteyi iﬂte bitirmeye çal›ﬂan bir
ö¤renciydim. Ve bizler gelir dinlerdik, bilanço kâr-zarar ilkeleri kurallar›n› belirleyen
çal›ﬂma burada yap›ld›. Sonra buradaki ilk sertifikam› ald›m Muhasebe Uzmanlar›
Derne¤i’nden törenle ald›k, törenle verdik, kendi kendimize elbise biçtik. ﬁimdi bak›n
bizim baﬂkan›m›z burada ç›k›p konuﬂurken boynuna bir madalyon takmay› düﬂünmüyor, hayal etmiyor. Hâlbuki gidin yurtd›ﬂ›na örgütün baﬂlar›n›n boynunda büyük
bir madalyonu vard›r, yani ben baﬂkan›m diyor yada Hollanda’dakinin hemen etraf›nda o f›rf›rl›, hani filmlerde seyrediyorsunuz ya, ciddî bir ﬂey koyuyor ve diyorsunuz ki bu örgütün baﬂkan›d›r. Biz hayal edemiyoruz, niye?
Ben de gülüyorum. Taks›nlar buraya. Herkes diyecek ki hay Allah görücülü¤e
mi ç›kt›n. Adam görücülü¤e ç›kmas› lâz›m, çünkü o bizi temsil ediyor. Burada oturdu¤u zaman o madalyonu, o f›rf›rl› dedi¤imiz neyse art›k böyle aristokrat oldu¤unu
gösteren simgeyi koymas› gerekiyor. Bu baﬂlang›çta gülünç gelir. ﬁimdi gelin size
anlatay›m. TESMER’i kurduk, TESMER’i kurarken yönetimdeydik, bu iﬂe muhalefet
ettiler, böyle ﬂey olur mu dediler, yönergeyle olur mu dediler, bilmem ne dediler. Bugün TESMER’in faaliyetleri, TÜRMOB’un faaliyetlerinin önüne geçti. E¤er o gün hayal etmeseydik, bu e¤itimi düﬂünmeseydik, bugün ç›k›p da biraz evvel Say›n Genel
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Sekreterimizin biz Bat›’n›n da önüne geçtik, stajyer kabul ederken s›nav yap›yoruz
diye anlatamazd› övünürken. Ben hat›rl›yorum, kurduk, hatta çok daha mükemmel
olacakt›, onu da söyleyeyim, bir farkl› organizasyon olacakt›, fakat o arada baz›
ﬂeyler kar›ﬂt›, aman dedik her ilin ﬂubesi olsun, ba¤›ms›z olsun, kendisine b›rakt›k.
Yoksa, çok farkl› imkanlar da, kaynaklarla düﬂünmüﬂtük. Derken TÜMUDESK’i yapt›k. TÜMUDESK’i yaparken yaklaﬂ›k olarak ben hat›rl›yorum 34, bunlar›n hepsinde
de ben ya baﬂkan oldum, ya sekreter oldum, iﬂin hamall›¤›n› yapacak bir adam laz›md›, asl›nda bir iki hamal daha bulsayd›m beraber benimle bu iﬂler çok ilerlerdi
ama, millet hamal olmak yerine ç›k›p kürsülerde bildi¤i konu üzerinde eleﬂtiri yapmay› seviyordu ve TÜMUDESK’le ilgili hep ﬂunu derlerdi: Bunlar› kim uygulayacak,
bunlar›n yapt›r›m gücü yok, nedir? Ya kardeﬂim, bir üretin önce bak›n ne olacak?
ﬁimdi ben size söyleyece¤im, bu 10 No’lu standartla ilgili ﬂu anda 50’ye yak›n doktora tezi ve yüksek lisans tezi yaz›ld›. Yani, bu ne demektir? ﬁu anda tarad›¤›n›z
zaman ö¤retide, akademik çal›ﬂmalarda 1 No’lu standard›, 2 No’lu standard› anlatan, üzerine görüﬂler veren hem de onlarca makale yay›nlan›yor, bizim Çözüm Dergisi’nde yay›nlan›yor, TÜRMOB’un yay›nlad›¤› dergide yay›nlan›yor. Aç›yorsunuz di¤er tebli¤lerde bu konuda ahkam kesiyorlar, hem de kim kesiyor bu sefer ahkam›
böyle ciddî ciddi? Bir zamanlar bu muhasebeye hay›r diyen maliyeciler yap›yor, yani
yaln›z akademisyenler de¤il. Demek ki bir hayal edip bir ﬂeyi koyarsak, insanlar› öne
koyarsak, bize dayat›lan de¤il bizim dayatt›¤›m›z kabul görür.
Parlamentodayken çok büyük u¤raﬂ›larla, yani ben hayat›mda parlamentoda
bir iki kere dudaklar›m kurudu, nefes alamaz hâle geldim; bir tanesi bu yasad›r, bir
tanesi de bizim 3568 say›l› yasad›r. ‹kisinin Meclis’teki tart›ﬂmalar›nda hayat›m›n
hakaretine u¤rad›m. Hep iç ettim. Bunda da öyle, gece yar›s› gittik yalvard›k, yalvard›klar›m›z da bizim ruhsat›m›za sahip insanlar. Bu geçmiﬂ, bu madde ç›ks›n. Mü
kellef dergisinde, muhtelif yerlerde, meslek elden gitti falan, ya durun bekleyin. Bak›n, bu örgütün baﬂkanl›¤›n› TÜRMOB tayin ettik, bu örgütün bir üyesi daha TÜRMOB’dan, geri kalan bütün üyeleri, bir kiﬂi galiba hariç TÜRMOB’un ruhsat›na sahip
insanlar ve bir Standartlar Kurulu oldu. ﬁimdi bugünlerde, yar›n bir gün siyasî faali
yetler içerisinde, malûm yak›nda ‹stanbul’da Büyükﬂehir aday› olaca¤›z, onun için
bu iﬂi çal›ﬂ›yoruz. Bu iﬂi çal›ﬂ›rken yeni bir vizyon kitab› okudum. Bak›n vizyon kitab›n› söyleyeyim size; diyor ki, “Önce at›ﬂ› yap, sonra niﬂan al.” Yani, önce at›ﬂ› yap,
sonra arkadan niﬂan al. Niye? Çünkü karﬂ›ndaki insan at›ﬂ yapt›¤›n› görsün, o ko-
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runmaya çal›ﬂ›rken sen niﬂan alarak ikincisinde vurursun.
ﬁimdi bizim mesle¤imizde de önce at›ﬂ yapaca¤›z, ard›ndan niﬂan› ulaﬂmas›n›
söyleyece¤iz. Aran›zda ço¤unuz hat›rlar, bilirler, ben Türkiye’ye bir gün cumhurbaﬂkan› olaca¤›m diyorum. Olan ben de¤ilim, sizsiniz. Ben cumhurbaﬂkan› olaca¤›m demek, kendi yaﬂam›na oraya gelecek gibi dikkat etmek, iliﬂkileri ona göre geliﬂtirmek,
ona göre bir yap› kurmak demektir. ﬁimdi olur muyum? Valla olabiliriz yani. Niye
olabilirim? Size dedim ki bir gün naklen yay›n yapt›raca¤›m, Bakan oldum yapt›rd›m.
Yani, bu hayal de¤il ki, buraya cumhurbaﬂkan› getirece¤iz dedim, milletvekili oldu¤um ilk y›l geldi Süleyman Demirel. Hiç gelmezdi Cumhurbaﬂkan›, bir daha da gel
medi.
ﬁimdi bak›n bu iﬂ nedir? Bizim mesle¤imizi o zaman nas›l hayal etmeliyiz?
Patronun yerine oturan adam bizde nas›l olmal›? Kendi elbisemizi nas›l biçmeliyiz?
‹ﬂte benim bu hayal ettiklerim, geri kalanlar› söyleyeyim size, çünkü bunlar da hayal
mekanizmas› size geçmeli, bir iki kiﬂi de¤il hepimiz hayal etmeliyiz, hepimiz at›ﬂ
yapmal›y›z, bu at›ﬂlar›n hangisinin tutaca¤›n› süreç ortaya koymal›. Biz bizim mesle¤imizin denetim standartlar›n› sunmal›y›z. Bu konudaki biraz evvel benim için söylenen s›fat, ben önce onu söyleyeyim, geçici bir s›fatt›r. Bu konuda IMF ile yap›lan
görüﬂmelerde benim taraf›mdan konmuﬂtur ve ﬂimdiki hükümet de kabul etmiﬂtir,
Türkiye’de Denetim Standartlar› Kurulu kurulmal›d›r bir taahhüttür. E¤er Ekim ay›na kadar kurulmazsa, Türkiye 500 milyon dolar para alamayacak, biz ona bakar›z.
Standartlar Kuruluna uyacaks›n›z diye ilk defa bak›n parlamentodayken ben üç ﬂey
imkanlar›mdan aktarm›ﬂt›m bir miktar para, ﬂimdi Allah’a ﬂükür Maliye sahiplendi,
ödenek koydu 500 milyar, bu da bir ad›md›r. Hâlbuki demiﬂlerdi ki bir kuruﬂ vermeyiz ha filan diye söylemiﬂlerdi, ﬂimdi sahibi olduk. ﬁimdi belki yar›n bina da verecek
Maliye. Birileri olacak ve iﬂte çok eleﬂtirilen, bizim elimizden gitti diyen, o diyenlerin
ço¤u da asl›nda meslek üzerine kafa yoranlar de¤il. Sistemin içinde vitrinde kalmak
istiyorlar, bir lâf söylemeleri gerekiyordu. Ama ﬂimdi bak›n Denetim Standartlar›
Kurulu kuruldu.
Denetim Standartlar› Kurulu özerk bir kuruluﬂtur. TÜRMOB Yönetim Kurulu
imzalad›, patronudur, yaln›z üyelerini tayin eder. Bizim TÜRMOB Genel Kurulu’nun
bu kurul üzerinde art›k tasarrufu yoktur, çünkü at›ﬂ yap›ld›. Niﬂan al›nmad›. ﬁimdi
TÜRMOB bir tek yapsa yapsa der ki, ben size para vermem bir süre, ben orada
baﬂkan oldu¤um sürece bir yerden para yarat›r›z, nas›l olsa Türkiye’de nas›l para
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bulunaca¤›n› ö¤rendim, buna m› bulamayaca¤›z? Ama, de¤erli arkadaﬂlar, bu kurul
özerk, bizim kendi kendimize dünyadaki kurullar gibi kurdu¤umuz kuruldur. Bu kurulun, ‹stanbul SMMM Odas› en fazla üyeye sahip olmak s›fat›yla bir üyeyi art›k otomatik veriyor, bir tane üye arkadaﬂ geldi. Üç büyük SMMM, üç büyük YMM odalar›
veriyor. Di¤er odalar da bir önden, bir arkadan birer y›ll›k veriyor, bu büyük odalar
üçer y›ll›k. TÜRMOB üniversiteden iki kiﬂiyi, TÜRMOB’dan dört kiﬂi tayin ediyor, bu
Standartlar Kurulu oluﬂtu. Tabiî bunun baﬂkan› ben olunca iﬂ farkl› oluyor. Çünkü
eskiden hep baﬂkanl›¤› baﬂkalar›na b›rak›yor, biz hamal oluyorduk. ﬁimdi dedik ki biraz da baﬂ› biz olal›m madem öyle. Size ben söyleyeyim; ilk iki standard› birinci toplant›da draf haline geldi, ﬂimdi önümüzdeki ay toplant›s›nda onlar› görüﬂe açacak
hale getirece¤iz. Yani, benim çünkü bir hedefim var, bir kere atal›m bir iddiay› ortaya, herkes söylesin görüﬂünü, yanl›ﬂ varsa düzeltelim. Bunu niye söylüyorum? Nasip k›smet, aran›zda bu mesleki örgütlenmede dünyada tan›yan en eskiniz benim,
dünya standartlar› böyle baﬂlad›. Yani, ilk gelen standard›n inﬂaat malzemesi teknikleri bizim Vergi Kanunu’ndaki maddelerdir. Onlar› o zaman biz önermiﬂtik Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i olarak. Çok u¤raﬂt›m ben, oturdum yalvard›m yakard›m,
yabanc› dil bilenleri buldum, tercüme ettirdim kanunu, görüﬂ diye bildirdik. ﬁu anda
aç›n bak›n o inﬂaat standard›yla bizim vergi hukukundaki standartlar hemen hemen yüzde 80 birbirine yak›nd›r. Niye? Çünkü biz de görüﬂümüzü ortaya koyduk,
adamlara verdik, bizimkileri de dikkate ald›lar.
ﬁimdi bu denetim standartlar› de¤erli arkadaﬂlar, sizin namusunuzdur, sizin
kurtar›c›n›zd›r. ﬁimdi sizi yar›n öbür gün sorumluluktan dolay› mahkemeye verdikleri takdirde bu standartlar varsa ben bu standarda göre iﬂ yapt›m diye savundu¤un zaman, belgelerini buna göre ortaya koydu¤un zaman, meslek tekni¤i aç›s›ndan
sizi sorumlu tutamayacak. Hani baz› patronlar var ya, s›k›ﬂt›¤› zaman “benim muhasebecim yapt›” der. Hülya Avﬂar’› yakalad›lar, hiç suçu yokmuﬂ gibi, benim vergimi muhasebecim halletti dedi. Hani o naylon fatura hikayeleri, ﬂimdi art›k dünya
üzerinde sonra da kurulan denetim komiteleriyle genel müdür birinci sorumlu oluyor, yönetim kurulu baﬂkan› birinci sorumlu oluyor. Bizim bu standartlarda da böyle.
Sizi fazla yormayaca¤›m. ‹kinci yap›lmas› gereken ﬂey de¤erli arkadaﬂlar, sürekli e¤itim. Maalesef bizim örgütte sürekli e¤itimi baﬂlatmad›k. Bu konuda Türkiye’de iki tane deneme var. Birisi 1980 y›l›nda o zaman s›n›rl› imkanlar içinde 23 y›l

1484

1990-2006 PANELLER <<<

6-1.qxp

10/4/08

4:39 PM

Page 1485

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

ben görev ald›m burada. ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsünde bu sürekli e¤itimin bizim arkadaﬂlara aç›k kuruldu. Sonra ayn›s›, ayn› y›llarda o zamanki ad›yla ‹stanbul ‹ktisadi Ticarî ‹limler Akademisi, yani bugünkü Marmara Üniversitesi ayn› olgular› yapt›. Fakat bu iki örgütlenmeyi, yap›lanmay› maalesef YÖK Kanunu ç›kar›l›nca ikisi de tarihe kar›ﬂt›, yani bir daha da olmad›. Gazi
yapm›ﬂ, onu biliyorum, ben genellikle ‹stanbul aç›s›ndan söylüyorum, ama onlar›n
hepsi bu yap›lanlar YÖK’le beraber gitti.
ﬁimdi sevindi¤im bir ﬂey var, bizim Rektör, Say›n Ar›kan’la konuﬂmuﬂlar, çok
da heyecanland›m, bu üniversitenin bu sürekli e¤itim için açt›¤› bir yüksek lisans
program› var. Ben TÜRMOB’da ilk yönetici oldu¤um günlerde böyle çok farkl› olunca
bana soruyorlard›, ya nas›l oldu? Tavsiye ediyordum, gidin yüksek lisans yap›n diyordum, gidin sürekli e¤itim yap›n diyordum. Bu sizin ileride pozisyon bulman›zda,
eleman alman›zda çok önemli bir fonksiyondur. Bildi¤im kadar›yla bu program› da
böyle hani LES s›nav›, yabanc› dili almay› beklemeksizin konuk diye baﬂlayabiliyorsunuz, ama unvan› isteyen alabilir.
Bu sürekli e¤itimin bir baﬂka önemli özelli¤i var, yeminli s›nav›na da haz›rl›k
bak›m›ndan aynen örtüﬂür ﬂeklinde konmuﬂtur. Sürekli e¤itimi belki bu üniversitede
beraber kurulduktan sonra inﬂallah bütün üniversiteler ayn› program› yapar, çünkü
dersek ki bizde bir ﬂey de olsa, herkes talep olsa, birdenbire hiçbir üniversite tek
baﬂ›na karﬂ›layamaz, zaten böyle bir talebi görünce di¤er bütün üniversiteler ayn›
programlar› açmaya baﬂlar. Ben size tavsiye ediyorum, siz bu örgütün liderleri, önderlerisiniz. Bugün bu saatte bugün için vakit ay›rabilen kiﬂi, bu mesle¤in yürütülmesinde, ileriye gitmesinde ciddî bir ﬂekilde özveride bulunmaya haz›r bir kiﬂidir. O
zaman siz bence bunlar›n birer ikiﬂer derslerini al›n, yap›n. Yani, ﬂöyle söyleyeyim
size: Öyle bu iﬂi seveceksiniz ki iﬂte bizim mesle¤in eksi¤i olan o, hayal kurma olgusu baﬂlayacak. Yani, size ﬂimdi birisinin yapt›¤› bir araﬂt›rmay› söyleyece¤im bizim
meslekle ilgili, ﬂaﬂ›racaks›n›z; yap›lan araﬂt›rma iﬂletme bütçelerinin yönetiminden
beﬂeri ç›k›yor. Ve araﬂt›rma sonucu o bütçelerden dolay› çok kiﬂi hata yap›ld›¤›n›,
bütçeye uyulmad›¤›n› bildi¤i için yaratt›¤› psikolojik ve sosyolojik olumsuzluklar›n›
ortaya koyuyor. Yani, bugün muhasebe mesle¤inde bir adam oturmuﬂ yapm›ﬂ, bizim muhasebe mesle¤inin iﬂletme bütçelerindeki olumsuzluklar›n›. Bunlar› siz hep
birlikte yapacaks›n›z. Bu sürekli e¤itim oturtacaks›n›z. Ben özellikle Yahya Ar›kan’›
bu yönden çok seviyorum, çevresine bak›yorum hep profesörler var, doçentler var
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filan, bir de kitap yazm›ﬂ, o da güzel bir ﬂey, meslekle ilgili. Bu demektir ki kendi arkadaﬂlar›yla birlikte bu yolda yürümeye baﬂlayacak, art›k s›ra sizde, yani yürümenin, birlikte bunu yapman›z›n zaman› geldi.
Üçüncü bir gerçekleﬂtirilmeyen bir ﬂey, bu söyledi¤im sürekli e¤itim de, Say›n
Baﬂkan’›n, Say›n Genel Sekreter’in, söyledikleri, kendini yenileme olgusunu da yaratm›ﬂ oluyorsunuz. Yani, sizin ald›¤›n›z ders illa muhasebe dersleri filan olmas›n,
bak›n onu da söyleyeyim, sak›n öyle bir hata yapmay›n; gelin siz yönetim stratejisi
diye bir ders al›n, önemli olan o dersten ald›klar›n›z› sizin bildi¤iniz muhasebenin geliﬂtirilmesine kullanmakt›r. Yoksa dersiniz ki ileri muhasebe diye bir ders alsam, bir
süre sonra dersten kaçacaks›n›z, ya ben buraya gidip gelirken bir diploma al›p gideyim dersiniz. Sak›n ola böyle bir hata yapmay›n. Yani, muhasebenin felsefesini
als›n, ﬂunu al›n ama, sizi geliﬂtirecek, stres yönetimi dersi mi var, onu al›n, stresi
nas›l yönetece¤inizi bilin. Yan›n›zdaki insanlar› nas›l rahatlataca¤›n›z›, nas›l rölantide götürece¤iniz gibi bir yaklaﬂ›m içinde olun.
ﬁimdi geliyoruz ikinci önemli soruna, bizim mesle¤in iki tane önemli sorunu
var. Bir; hizmetimize fiyatland›rma yapmas›n› bilmiyoruz. Beni ma¤dur görsün Say›n Baﬂkan, örgüt ad›na kim ç›k›p da A4 formu, A1 formu, B formu, C formu kalks›n
dedi¤i zaman, benim beynimde uçuﬂuyor. Diyorum ki, ya bunu söyleyeceklerine, bunun fiyat› budur desinler. Yani, biz bunu ﬂu kadar parayla ek iﬂ olarak yap›yoruz
demeliyiz. Ama bizde bir al›ﬂkanl›k, gelip Baﬂkan’a bask› yap›yoruz, diyoruz ki ya bu
falan tablolar› niye istiyorlar, biraz daha ertelesinler, kald›rs›nlar. Hâlbuki biz demeliyiz ki, ya bak tablolar› var tebli¤de, bunun istenmesi lâz›m, bunun ücret tarifesinde fiyat›n› koyal›m, istenirse bunun ayr› paras›n› koyal›m. Hani dört büyükler fiyat koydu ya, bizim rakibimiz, burada ben arkadan okuyordum, Say›n Genel Sekreterimiz, o dört büyükler ne yap›yorlar? Fiyat› düﬂük veriyorlar, önce iﬂi al›yorlar, firma veriyor onlara iﬂi, ondan sonra hani sizin yapt›¤›n›z iﬂler var ya, müﬂteri talep
etmiﬂ, tabiî hay hay, fon ak›m tablosu yap›yor, faturas› bu kadar. Çünkü, o ilk ald›¤›
iﬂin kapsam›na dahil de¤il. Biz bunun fiyatland›r›lmas›n›, yani bir telefonla konuﬂuyorsunuz 1,5 saat müﬂterinizle, hele boﬂ bulunup cep telefonundan siz aram›ﬂsan›z, ayn› konuda da fatura kesiyorsunuz, onun fiyat›n› koymal›y›z. Bu iﬂte böyle
toplant›larla, böyle yaklaﬂ›mlarla olur.
Ama, as›l ikinci sorunu söyleyeyim; hani bu zor bir iﬂtir, ama ben bunu söylüyorum ki gençler kavrar, çünkü bunu kavrayan baz› gençler var, gelip bana söylüyor,
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diyorum ki ben ﬂunu ald›m hocam, sen filanca yerde söyledi¤ini uygulad›m, ek fatura kestim bilmem ne yapt›m diye. ﬁimdi zaten iﬂlerinizin azalmaya baﬂlad›. Bir ﬂirketin kuruluﬂunda ciddî bir ﬂekilde bu ﬂirketin kuruluﬂundaki faaliyetler düﬂtü ve
düﬂerken sizin iﬂleriniz azald›. ﬁimdi ikinci, bak›n bize ait olan hizmetler var. Bize
ait olan hizmetlere art›k sahip ç›kman›n zaman› geldi. Bugünlerde bir kanun geçecek parlamentodan, ‹ﬂ Kurumu Kanunu. Orada insan kaynaklar›n›n bizim taraf›m›zdan yap›lmas› gerekti¤i konusunda ciddî bir çal›ﬂma yapt›k biz. Belki burada Say›n
Genel Sekreter, Say›n Baﬂkan, say›n örgütçüler bunu yaparlar, onu söyleyeyim size; biz eskiden kendi müﬂterimize eleman alma ilan› veriyorduk, ﬂimdi bu iﬂi baﬂka
bir kuruma vermek istiyorlar insan kaynaklar›. ‹kinci madde de bu yaz›lm›ﬂ, bize ait
iﬂtir, bunun yap›lmas› gerekiyor.
Ve en önemlisi, ﬂok e¤itim programlar›, bak›n yeni iﬂ kollar› bunlar, yani geliﬂen
firmalar bunu yapmal›. Yat›r›m dan›ﬂmanl›¤› ve ben biraz evvel sürekli e¤itim derken, yönetim dan›ﬂmanl›¤›. ﬁimdi bunlar› ben söyledim, size bir Çin atasözüyle sözlerime son vermek istiyorum. Sizi güldürmem gerekiyordu, dik tutmak gerekiyordu,
sizin kan›n›zdaki ﬂekeri beni dinleyecek hâle getirmem gerekiyordu, Allah’a ﬂükür
getirdim. Ben konuﬂurken bakt›m hepinizin böyle bu havadan dolay› uykusu aç›ld›.
‹lk söylemem gereken sözü ﬂöyle söyleyeyim, Çin atasözü der ki: “Bin y›ll›k bir yolculu¤un bile bir ilk ad›m› vard›r.” Yani, biz 14 y›l önce bir yasaya kavuﬂtu¤umuzun yolculu¤una ç›karken bir ilk ad›m atm›ﬂt›k, bugün 14 y›l sonra nelerden bahsetti¤imizi
görüyorsunuz. Ve ben size o zaman bir ﬂey söylemiﬂtim, ilk e¤itim toplant›s›na
baﬂlarken, baz› arkadaﬂlar burada, baz›lar› da ilk defa duyuyorlar, Pamukkale’de, o
zamanda iki hocam da gençti, birisi Rüstem Hac› Rüstemo¤lu, birisi yard›mc› doçentti, Say›n Recep Pekdemir ve k›zm›ﬂlard›, böyle gençleri niye getiriyorsunuz, hep
ﬂey getirin. Demiﬂtim ki, yaln›z bu iki genç bu meslek örgütüne yön verecek hocalar
olmayacak, burada dinleyen sizler de bir gün bu mesle¤in birer profesörü, birer ileriye bakan› olacaks›n›z. ‹ﬂte biz o bin y›l belki sürecek yolculu¤un daha 14. y›l›nday›z.
Ama, en önemlisi, ilk ad›m› att›k. Yani, bu meslekte bir zamanlar Kuvayi Milliye rolü
oynayanlar vard›, muhasebe uzmanlar› vard›, malî müﬂavirler millî derne¤i vard›, di¤er örgütler vard›. Ama bugün biz modern olduk, küresel dünyada var›z diye o Kuvayi Milliye ruhunu asla unutamay›z. Hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Sait Sevgener
Sevgili Masum’a teﬂekkür etmek istiyorum. Özellikle mesle¤in zaman içindeki
geliﬂim boyutlar›n› o kendine has veciz yaklaﬂ›m›yla belirtti. Ancak, galiba meslek
hayal etmeyi çok iyi biliyor ki, her zaman yasal düzenlemelerin önünde oldu. Özellikle
bu son bahsetti¤i Muhasebe ve Malî Müﬂavirler Derne¤i’ni düﬂündü¤üm zaman,
baﬂlad›¤›m›z günlerdeki durumu düﬂündü¤üm zaman bu yasa sadece bir düzenleme
olarak, ama hiçbir yasa alt yap›s› olmaks›z›n bugünkü duruma varamad›, varamaz
da. ‹ﬂte as›l bu mesle¤in geldi¤i nokta burada oldu¤unu san›yorum.
Öyle san›yorum ki bu k›ymetli konuﬂmac›lara baz› hususlarda görüﬂ bildirmek
isteyen kat›l›mc›lar olacakt›r. K›sa bir süre için söz almak isteyenlere söz vermek
istiyorum efendim.
Say›n Baﬂkan, buyurunuz.

Bir kat›l›mc›
Teﬂekkür ederim Say›n Rektörüm. Say›n Rektör Yard›mc›m, say›n dekanlar›m,
sayg›de¤er arkadaﬂlar›m; Yüksek Ticaret camias› ad›na hepinize sayg›lar sunar›m.
Bugün gerçekten çok önemli bir gün, bugün tam 14 y›l geçmiﬂ. 13 Haziran
1989 y›l› bizler için çok önemli bir y›ld›r. Tabii Say›n Bakan›m›n söyledi¤i gibi, 1 Haziran 1989 tarihi parlamentoda yasan›n kabul ediliﬂ tarihi. Ancak o günün muhasebecileri olan bizler derneklerimizde, bürolar›m›zda Maliye Bakanl›¤›’n›n mutlak olarak
parmak at›p bu yasay› Cumhurbaﬂkan›’n›n veto edece¤ini düﬂünüyorduk. ‹ﬂte Say›n
Bakan’›n 13 Haziran gerçekten bizler için önemli diye özellikle onun alt›n› çizmek istedi diye düﬂünüyorum.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m; bildi¤iniz gibi birçok konuda ihmal edildi¤i gibi Türk
toplumu, Osmanl› toplumu o y›llarda, muhasebe ve ticarette de ihmal edilmiﬂtir.
1883 y›llar›na kadar Bat› standartlar›nda bir muhasebe ve ticaret mesle¤i yoktur.
O zaman›n Sanayi Naz›r› Abdüllatif Paﬂa çok önemsedi, bak›n bunun alt›n› bir daha
çiziyorum, o günün ticaret odas›yla birlikte Hamidiye Ticaret Mektebi Alisini kurmuﬂlard›r. Say›n ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas›’n›n Say›n
Baﬂkan›’n› gerçekten bu anlaml› günde ‹stanbul Ticaret Üniversitesi’yle birlikte 14.
kuruluﬂ y›ldönümümüzde böyle bir mekan› seçmiﬂ olmas›ndan dolay› kutluyorum
kendilerini. Evet, bu mesle¤in baz› Bat› toplumlar›nda müteﬂebbis ve serbest piyasa ekonomisinin içerisinde kendisini bulan bir meslektir.
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Bu meslek sadece defter yazma mesle¤i de¤ildir. Bu meslek, iﬂletmelere yön
veren, iﬂletmelerin yar›na dönük sanal olarak yüzy›llarca yaﬂayan iﬂletmelerin varl›¤›n›n temelini oturtan bir meslektir. Biz, y›llard›r bu kürsülerde hep bunu söyledik
sayg›de¤er arkadaﬂlar›m. Hep Bat›’ya gidip geliﬂimizde o gördüklerimizi sizlere anlatt›k. Belki birçok arkadaﬂ›m›n hiç hoﬂuna gitmemiﬂtir bu söylediklerimiz. Ama,
geçmiﬂ 26 y›l içerisinde meslek mücadelesi veren bir arkadaﬂ›n›z olarak oralarda
gördüklerimizi hiç b›kmadan, usanmadan sizlere bu kürsülerden söyledik. Ama, ben
yine Say›n Baﬂkan›m Yahya Ar›kan’› tebrik ediyorum, teﬂekkür ediyorum ve bugün
gerçekten çok coﬂkulu ve duyguluyum. Ticaret Odas› Baﬂkan›’n›n, sizlere hitap etmesi ve yar›na dönük olarak de¤il ticaret odas›, sanayi odalar›, odalar birli¤i, esnaf
odalar›, ihracatç›lar birlikleri, T‹M kuruluﬂlar› ve bununla ilgili, ticaretle ilgili, bizim
mesle¤imizle ilgili ne kadar kuruluﬂ varsa bizlerle iç içe olmak ve bizlerin yasal statüye kavuﬂmas› için bizden daha fazla mücadele vermek mecburiyetindeler. Aksi
takdirde küreselleﬂen dünyada en büyük darbeyi bizden önce onlar yiyeceklerdir.
Onlar›n birçok iﬂletmeleri ellerinden gidecektir. Birçoklar›n› görüyoruz daha ﬂimdiden. ‹ﬂte bu küreselleﬂmenin içerisinde uyum dedi¤imiz olay› her müteﬂebbisin, hem
de bizim uymak mecburiyetinde oldu¤umuz temel kurallar› mutlaka yerine getirmemiz gerekti¤ine inan›yorum ve onun için odam›z›n sürekli e¤itim diye birçok konuda,
birçok sektörel konuda e¤itmenleri kanal›yla sürekli e¤itim vermesi bu mesle¤in Bat›’ya aç›l›m›n› süratle yerine getirmek için büyük çaba, büyük bir emek gösterdiklerini görüyoruz. Ve hiçbir meslek kuruluﬂu kendi mensuplar›na bu derece sektörel bazda veyahut da genel konu da e¤itim veren hiçbir meslek grubu yoktur, odalar› yoktur. Bunun k›ymetini çok iyi bilmenizi özellikle meslek mücadelesi vermiﬂ bir arkadaﬂ›n›z olarak sizlerden rica ediyorum. En önemli söyleyece¤im konulardan bir tanesi
sayg›de¤er arkadaﬂlar›m; bir odan›n yapabilece¤inin asgarisi sizlere yap›lmaktad›r...

Sait Sevgener
Say›n Baﬂkan, toplar m›s›n›z?

Bir kat›l›mc›
Toparlayaca¤›m. Bunun ötesinde sizlere görev düﬂmektedir. Sizler mutlak
olarak birleﬂmelisiniz, en az ﬂirketleﬂerek aran›za yabanc› lisan bilen arkadaﬂlar›n›z› alarak Bat›’dan gelen ﬂirketlere karﬂ› mücadele etmek durumundas›n›z. Aksi
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takdirde odan›z› suçlaman›za hiçbir zaman yer yok. Odan›z size 1989 y›l›nda yasan›n ç›kt›¤›nda Beyo¤lu’ndaki Malî Müﬂavir Muhasebeciler Birli¤i ﬁubesi’nin içerisinde gece sabahlara kadar o yönetmeliklerin nas›l ç›kaca¤› hususunda çal›ﬂarak geçici kurula belli bir yaz›lar ulaﬂt›rmaya gayret ediyorduk. Oralardan buralara geldik.
Oralardan Lütfü K›rdar gibi yerlerde kongre yapabilecek ve ‹stanbul Ticaret Odas›’yla beraber bu mesle¤in 14. y›l›n› beraberce kutlama durumuna geldik. Bunun çok
önemli bir geliﬂme oldu¤unu düﬂünüyorum. Hepinize sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür
ediyorum.

Sait Sevgener
Efendim, Say›n Türker aram›zdan ayr›lacak. ‹stiyorsan›z, ﬂu anda o zaman
onu yapal›m. Kendisinin yetiﬂmesi gereken bir yer var. Efendim, bir soru daha almak istiyorum, yaln›z soru olarak almak istiyorum e¤er varsa. San›yorum yok.
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, sonuç olarak bugün 14. y›l›n› yaﬂad›¤›m›z, ama benim
bildi¤im, benim yaﬂad›¤›m yaklaﬂ›k 36 y›ll›k bir dönem, birço¤u benden daha mesle¤e eski baﬂlam›ﬂ olan meslektaﬂlar›m›n daha uzun dönemi içinde bir hayali gerçekleﬂtirdi¤imizi, ama bunun bir eksi¤i oldu¤unu söyleyerek sözlerimi ve toplant›y› kapatmak istiyorum. Muhasebeci kavram›, hiçbir kavram›n ötesinde, arkas›nda de¤il.
Muhasebeci, tüm stratejik yönetimin temel unsuru olan, mesle¤ini ve sadece belge
yönetimi ve denetimi peﬂinde koﬂmayan, mesle¤inin üretti¤i bilgileri iﬂletmenin yöneticileriyle boyutunda tart›ﬂan, paylaﬂan kiﬂi olmal›d›r. Bu meslek yasas›, bugün
bu noktaya geldi. Ben 33 y›ll›k ö¤retim hayat›mda muhasebenin çok fazla bir boyutunda, bazen ihmal edilen bir boyutunda hep konuﬂtuk, hep de boﬂ konuﬂtu¤umu
hep söylediler. Biz stratejik yönetim, maliyet yönetim muhasebesi derken bundan
15-20 y›l içinde biz belirli çevrelere siz uygunluk denetimi yap›yorsunuz, verimlilik
denetimi yapm›yorsunuz derken bizler dünkü çocuktuk. Ama bugün görüyoruz ki o
dünkü çocuklar muhasebe mesle¤ini sahipler, gerçekten bu mesle¤in bir bilgi mesle¤i oldu¤unu, bir uzmanl›k oldu¤unu bu anlamda yerine getiriyorlar.
Fakat, bir hayalimi de sizinle paylaﬂarak söylemek istiyorum; bir eczane açmak için mesul müdür gerekiyor, bir doktorun bir hastahane çal›ﬂabilmesi için en
az›ndan ruhsat›n›n olmas› gerekiyor, ama bir iﬂletmede muhasebeci olmak için buna gerek var m›? Bu kadar güçlü yasas› olan bir meslek, yasas› olan bir mesle¤in,
bir uzmanl›k alan›n›n iﬂletmecilerin iﬂletme muhasebesi konusunda standartlar›n›
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geliﬂtirmesi gerekti¤i kan›s›nday›m. Dünyadaki geliﬂim, uluslararas› standartlar›n
geliﬂimi, genellikle finansal ve yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi standartlar›n birleﬂimi, san›yorum bu mesle¤i böyle getiriyor. Ve dünyada 2007 y›l›nda bir
tek meslek olacak, onun da ad› uluslararas› muhasebecilik. Bu kiﬂi, uzman kiﬂi, bu
kiﬂi sadece kay›tlayan, beyan eden kiﬂi olmayacak.
Bu vesileyle hepinize sayg›lar sunuyorum ve plaket törenine geçiyorum, teﬂekkürler.

Yücel Akdemir
Oturum Baﬂkan›m›z Say›n Profesör Doktor Sait Sevginer’e plaketini vermek
üzere Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan, buyurun Say›n Baﬂkan.
Teﬂekkür ediyorum.
Say›n Masum Türker’e plaketini vermek üzere eski milletvekilimiz, Yüksek Ticaretliler Derne¤i Eski Genel Baﬂkan›m›z Say›n Yüksel Çengel, buyurun efendim.
Teﬂekkür ediyorum.
Say›n Bülent Üstünel’e plaketini vermek üzere Yüksek Ticaretliler Derne¤i Genel Baﬂkan› Say›n Sabri Tümer.
Teﬂekkür ediyorum.
Say›n Profesör Doktor Recep Pekdemir’e plaketini vermek üzere de¤erli hocam›z Profesör Doktor Say›n Rüstem Hac› Rüstemo¤lu, buyurun.
Teﬂekkür ediyorum.
Say›n Nail Sanl›’ya plaketini vermek üzere de¤erli hocam›z Profesör Doktor
Say›n Ahmet Hayri Durmuﬂ, buyurun efendim.
Teﬂekkür ediyorum.
Panelimize katk› sunan de¤erli oturumcular›m›za ve kat›l›mc›lar›m›za teﬂekkür
ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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>>> PANEL
ENFLASYON DÜZELTMES‹ MUHASEBES‹ VE KAYITDIﬁI EKONOM‹
Tarih

: 13.04.2004

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: Kemal UNAKITAN
Maliye Bakan›
Osman ARIO⁄LU
Gelirler Genel Müdürü
Mehmet T‹MUR
TÜRMOB Genel Baﬂkan›
Tayyip PETEN
Gelirler Kontrolörleri Baﬂkan›
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›

Oturum Baﬂkan›

: Hasan Basri AKTAN
Maliye Bakanl›¤› Müsteﬂar›

Panelistler

: Prof. Dr. Recep PEKDEM‹R
‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme
Fakültesi Ö¤retim Üyesi
M. Ali ÖZYER
Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s›
Remzi ÖRTEN
Galatasaray Üniversitesi ‹.‹.B.F.
Bölümü Baﬂkan›
A. Feridun GÜNGÖR
Yeminli Mali Müﬂavir
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Yahya Ar›kan
Say›n Bakan›m, Say›n Müsteﬂar›m, Say›n Genel Müdürüm, Say›n Baﬂkan›m,
Say›n Defterdar›m, Gelirler Kontrolörleri Derne¤i temsilcileri, oda baﬂkanlar›, de¤erli bas›n mensuplar›, siz de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi
ve sayg›yla selaml›yorum.
Bugün çok önemli bir panelde birlikteyiz. Öncelikle bizimle birlikte olan baﬂta
say›n Maliye Bakan›m›za, teﬂekkür etmek istiyorum. Ayr›ca bu paneli birlikte düzenledi¤imiz Gelirler Kontrolörleri Derne¤i’ne teﬂekkür etmek istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, y›llard›r dile getirdi¤imiz enflasyon muhasebesi konusu, yasal statüye kavuﬂtu. Ben bu düzenlemeler yerinde mi, yeterli mi, ihtiyaca cevap veriyor mu vermiyor mu konusuna girmeyece¤im. Bugünkü panel k›sm›nda de¤erli akademisyenler ve uygulamac›lar yan›t›n› verecektir. Ancak bizim aç›m›zdan
önemli olan e¤itim boyutudur. Yine 2004 y›l›n›n, alk›ﬂlar›n›zla bunun çok güzel yan›t›n› verdiniz, tek düzen uygulama tekni¤inde oldu¤u gibi bir e¤itim y›l› olmas›n› diliyoruz. Say›n Bakan›m, iﬂlerimizi yetiﬂtiremiyoruz. Lütfen beyanname sürelerini eski
tarihlere çekin.
De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m, yine bugün ülkemizin en önemli sorunlar›ndan biri olan kay›t d›ﬂ› ekonomiyi masaya yat›r›yoruz. Bu konunun gündeme
gelmesinde, baﬂta Say›n Maliye Bakan›m›z olmak üzere, Maliye Bakanl›¤› yetkililerini gösterdikleri hassasiyetten dolay› kutluyorum. Ekonomimizin baz› dengelerin iyi
gitmesinden dolay› rehavete kat›lmamam›z gerekiyor. Teﬂvik belgesine ba¤lanan
yat›r›mlar, 2003 Ocak ﬁubat ay›n›, 2004 Ocak ﬁubatla k›yaslad›¤›m›z zaman yüzde 46 azalm›ﬂt›r. Son verilere göre, ülkemizde aç›k iﬂsizler 2.4 milyon kiﬂidir. Yine
kay›t d›ﬂ› çal›ﬂan iﬂçiler say›s› yaklaﬂ›k 5.5 milyon kiﬂidir. ‹ç ve d›ﬂ borç toplam›
yaklaﬂ›k 290 milyon dolay›ndad›r. Borçlardan kurtulmam›z›n yolu, yat›r›mlar›n, ihracat›n artmas›na ve de kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›na ba¤l› oldu¤una inan›yoruz.
De¤erli konuklar, bugün kay›t d›ﬂ› ekonominin miktar› en az yüzde 50 civar›ndad›r. Yine hat›rlarsan›z burada kay›t d›ﬂ› ekonomiyle ilgili bir panel yapm›ﬂt›k, say›n ‹stanbul Defterdar›m›zla birlikte. O gün arkadaﬂlar›m›zla bir toplant› yapt›k.
Dedik ki bu kay›t d›ﬂ› ekonomiden ne anl›yoruz? Bu anlad›klar›m›z› bir resme dökelim
dedik ve ﬂu anda ekranda görüyorsunuz, kay›t d›ﬂ› ekonomi yolsuzluk, h›rs›zl›k ve
rüﬂvettir. Haks›z rekabet ve kazançt›r. Borçlanmak ve d›ﬂa ba¤›ml›l›kt›r. Yüksek fa-
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iz ve enflasyondur. ‹ﬂsizlik ve yoksulluktur. Adaletsiz gelir da¤›l›m›d›r. Hukuksuzluktur. E¤itimde ve sa¤l›kta f›rsat eﬂitsizli¤idir. Gördü¤ünüz gibi kay›t d›ﬂ› ekonomi
yüzünden gelece¤imizin her gün bir parça yok olmaktad›r. Bu nedenle kay›t d›ﬂ›
ekonomi konusunu samimi olarak masaya yat›r›p, art›k konuﬂman›n zaman› de¤il,
eylem zaman›d›r. Bu nedenle bizim ‹SMMMO olarak önerimizi de, baﬂta Maliye Bakan› olmak üzere hükümetin gündemine almas›n› talep ediyoruz. Nedir derseniz; fatura kullanmak cazip hale gelmelidir. ﬁahs› ile ilgili, iﬂle ilgili tüm harcamalar vergi
matrah›ndan indirilmelidir. E¤er siz bir belgeyi anlam ifade etmiyorsa, kimse bu belgeye yönelmeyecektir, bunu ›srarla söylüyoruz, söylemeye devam edece¤iz. Vergi
kimlik numaras›, vatandaﬂl›k numaras›na dönüﬂtürülmelidir. Reﬂit olan herkes y›ll›k
beyanname vermelidir. Vergi oranlar› ve SSK primleri aﬂa¤› düﬂürülmelidir. Naylon
faturan›n cenneti olan basit usul mutlaka kald›r›lmal›d›r. Nakit harcamalara getirilen s›n›r olumlu bir geliﬂmedir. Ancak bu s›n›r daha aﬂa¤›ya çekilmelidir. Ekonomi
hamiline yaz›l› olmaktan ç›kart›l›p, nama yaz›l› hale getirilmelidir. Gelirin tan›m›,
tüm gelirleri içine alacak ﬂekilde yeniden düzenlenmelidir. Dolayl› vergilerin yaratt›¤›
adaletsizlik önlenmelidir. Vergisel teﬂvikler tutarl› ve seçici olmal›d›r. Vergi yarg›s›
ve vergi idaresi etkin çal›ﬂmal›d›r. Vatandaﬂ›n vergi sistemine güveni sa¤lanmal›d›r.
Bundan sonra, bir eylem plan› haz›rlanmal›, bu eylem plan› topluma inand›r›lmal› ve
toplum taraf›ndan desteklenmelidir. Bu güveni verirsek, her ﬂeyi baﬂaraca¤›m›za
inan›yoruz.
Son olarak Say›n Bakan›ma verdi¤i bir sözü hat›rlatmak istiyorum. Birçok
toplant›da dile getirdiniz, sizin yetkilerinizi artt›raca¤›m, tüm beyannameler sizin
imzan›z olmadan al›nmayacak dediniz. Ben Say›n Bakan›m›n bu sorunlar›m›z›, dertlerimizi k›sa sürede çözece¤ine inan›yorum. Gerçekten iﬂlerinizin çok yo¤un oldu¤unu, kurumlar vergisi beyannamesinin bitmesine iki gün kala, bu kadar yo¤un kat›lan
muhteﬂem sizlere ve tüm panelistlere ﬂimdiden verecekleri katk›lardan dolay› teﬂekkür ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.

Nail Sanl›
Aç›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere, Say›n Tayyip Baten, Gelirler Kontrolörleri
Baﬂkan›, Buyurun.
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Tayyip Baten
Say›n Bakan›m, Say›n Müsteﬂar›m, Say›n Müsteﬂar Yard›mc›m, Say›n Genel
Müdürüm, bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri, k›ymetli kat›l›mc›lar; Gelirler Kontrolörleri
Derne¤i ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› taraf›ndan düzenlenen panelimize hoﬂgeldiniz diyor, hepinizi en içten sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
De¤erli konuklar, hepinizin bildi¤i gibi ülkemiz 30 y›l› aﬂk›n süreyi yüksek enflasyon yaﬂam›ﬂ ve bu ortam en fazla reel ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiﬂtir.
Bunun sonucu olarak da mükelleflerimizin bilançolar›nda yer alan ekonomik göstergeler gerçe¤i yans›tmaktan uzak kalm›ﬂ, bu da vergilemede adaletsiz uygulamalara
neden olmuﬂtur. Hatta bu olumsuz ortam, mükelleflere haks›z yere vergi ödedi¤ine
inand›rmaya ve vergi kaç›rmaya yönlendirmiﬂtir. Bu olumsuz tabloyu ortadan kald›rmak için hükümetimizce uygulanan ekonomik politikalar ve enflasyona karﬂ› al›nan tedbirler ile sorunun kökten çözümlenmesi hedeflenmiﬂ ve bu konuda hepimizin
bildi¤i gibi ciddi mesafeler al›nm›ﬂt›r.
Buna ilave olarak, enflasyonun vergilendirme üzerindeki olumsuz etkilerini tamamen ortadan kald›rmak için 5024 say›l› kanunla enflasyon düzeltmesine geçilmiﬂtir. Yap›lan bu düzenlemenin amac›, vergilendirme üzerinde enflasyondan kaynaklanan bütün olumsuzluklar› ortadan kald›rmak ve gerçek kazançlar›n vergilendirilmesini sa¤lamakt›r. Çünkü vergi adaletini sa¤laman›n yolu, gerçek kazançlar› vergilendirmekle mümkündür. Enflasyon düzeltmesi bu amaca hizmet edecek ciddi bir
düzenlemedir.
De¤erli konuklar, ülke ekonomisinin enflasyondan sonra en ciddi sorunlar›ndan
birisi de hepimizin bildi¤i gibi kay›t d›ﬂ›l›kd›r, di¤er bir ifadeyle kay›t d›ﬂ› ekonomidir.
Kay›t d›ﬂ› ekonomi yada kay›t d›ﬂ›l›k, ülkemize ve ülke insan›na enflasyon kadar büyük zarar vermekte ve gelece¤imizi olumsuz yönde etkilemektedir. Hepimizin bildi¤i
gibi Türkiye’de vergi yükü ortalamas› yüzde 34’ler civar›ndad›r. Avrupa ortalamas›na göre bu oran fazla düﬂük de¤ildir, ancak ülkemizdeki sorun bu yükün belirli bir
grup üzerinde kümelenmesinden kaynaklanmaktad›r. Vergi yükünün belirli bir mükellef grubu üzerinde yo¤unlaﬂmas›, ülkemizde kay›td›ﬂ› iﬂlem yapma eylemini giderek
artt›rmakta ve bütçeye giderken, giderlerin finansman›nda vergi gelirlerini karﬂ›lamakta yeterli olmamaktad›r.
Ülke vergicili¤inin günümüzdeki en önemli sorunu kay›td›ﬂ›l›kt›r ve kay›td›ﬂ›yla
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mücadeledir. Dolay›s›yla, kay›td›ﬂ›l›kla mücadelede her vatandaﬂ›n görev üstlenmesi, en az›ndan kendi durumunu kay›td›ﬂ›l›k aç›s›ndan gözden geçirmesi gerekmektedir. Kay›t d›ﬂ›yla mücadelenin en etkin yönü ve yolu herkesin kay›td›ﬂ›nda kalmamas›d›r. Aksi halde vergisel görevlerin ihmal edilmemesine, zaman›nda yerine getirilmemesi halinde yaﬂanacak olumsuzluklar, hepimizin bildi¤i gibi gelecek nesillere aktar›lmaktad›r. Maliye Bakanl›¤› olarak, çocuklar›m›z ve ülkemizin gelece¤i için di¤er
alanlarda oldu¤u gibi kay›td›ﬂ›l›kla mücadelede kararl›y›z ve baﬂar›l› olaca¤›m›zdan
eminiz. Çünkü arkam›zda güçlü bir hükümet, güçlü bir Maliye Bakan›, deneyimli ve
tecrübeli bir gelir dairesi vard›r.
De¤erli konuklar, baﬂta Say›n Bakan›m›z, Say›n Müsteﬂar›m›z ve Say›n Genel
Müdürümüzün destekleri, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n
katk›lar›yla düzenlenen bu panelimizin hepimize ve ülkemize faydal› olaca¤›n› umuyor, hepinize teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.

Nail Sanl›
Aç›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere say›n Mehmet Timur, TÜRMOB Genel Baﬂkan›. Buyurun Say›n Genel Baﬂkan›m.

Mehmet Timur
Çok de¤erli Maliye Bakan›m›z, de¤erli Müsteﬂar›m, çok de¤erli Gelirler Genel
Müdürüm, Müsteﬂar Yard›mc›m, ‹stanbul Defterdar›, sevgili meslektaﬂlar›m, çok
k›ymetli ve çok de¤erli vefal› meslektaﬂlar›m, hepinizi ﬂahs›m ve TÜRMOB ad›na
sayg›yla selaml›yorum.
Bugün ben çok mutluyum. Mutluyum ki çünkü, dikkatinizi çekti mi Maliye idaresi ile yani bir devletin birimiyle bugün ‹SMMMO müﬂterek bir panel düzenliyor.
Bunun gayesi ﬂudur; art›k hep birlikte kay›t d›ﬂ›n›n önüne geçmeye çal›ﬂmam›zd›r.
Bu beni çok sevindiriyor. Biz enflasyonla da mücadele ettik ve yenmeye çal›ﬂt›k ve
yendik. Öyle zannediyorum ki k›sa bir süre sonra bir enflasyondan daha art›k bahsetmeyece¤iz. Ümit ediyorum ki çok k›sa süre sonrada biz kay›t d›ﬂ›ndan bahsetmeyece¤iz. Bu hepimizin dile¤idir. Ve içimizde kanayan bir yarad›r.
Sevgili meslektaﬂlar›m, kay›td›ﬂ›ndan bahsediyoruz. Biz buraya niye geldik,
nereden ç›kt› bu kay›td›ﬂ›? Bugün Türkiye’de herkes kay›td›ﬂ›ndan ﬂikayetçidir. Ama
bir ﬂeyi daha ilave ediyorum. Ben hariçtim, art›k ben hariç de¤il hepimiz kay›td›ﬂ›n›n
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içindeyiz ve dolay›s›yla hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz.
Kay›td›ﬂ› gayri safi milli has›lan›n yüzde 40’›na tekabül ediyor. Biz bunun yüzde 70’ini kay›t alt›na al›rsak, vergi gelirlerimiz 28 katrilyon birden artm›ﬂ oluyor.
Bu ne demektir, art›k borçlanmayaca¤›z demektir. Veya borçlanacaksak az borçlanaca¤›z demektir. Buraya neden geldi¤imizi ﬂu ﬂekilde bir vurgulamak istiyorum.
1960 y›l›ndan itibaren vergi kanunlar›nda, özellikle gelir vergisinde tam 69
defa de¤iﬂiklik oldu. Kurumlar vergisinden 1949 dan beri 35 defa de¤iﬂiklik oldu. Bu
de¤iﬂiklikler yetmiyormuﬂ gibi vergi kanunlar›m›z içinden ç›k›lmaz bir hal ald›. Geçici
maddeler, ek maddeler, mükerrer maddeler, Bakanlar Kurulu karar› ve sirkülerlerle
idare edilir bir hale geldi. Art›k dile¤imiz, arzu edilen bir ﬂekilde, basit anlaﬂ›labilir
ve bir daha de¤iﬂmeyecek ﬂekilde bir vergi kanunlar›na kavuﬂmam›zd›r. Siz bir müjde de ﬂöyle vermek istiyorum. Bu konuda Maliye Bakanl›¤›’nda ve özellikle de Maliye
Bakan›m›z›n deste¤iyle, vergi reformu komisyonunda çal›ﬂmalar baﬂlad›. Ve kat›l›mc› bir ﬂekilde, arzu edece¤imiz bir vergi kanunlar›na kavuﬂaca¤›m›z› ümit ediyoruz.
Bir di¤er husus da burs, kay›td›ﬂ›na yönelmenin en büyük nedenlerinden biride
af yasalar›d›r. Cumhuriyet’ten bu tarafa 37 tane af yasas› ç›kt›. Ve 1982 y›l›ndan
itibaren de 13 tane af yasas› ç›kt›. Bu mükellefler aras›nda bir adaletsizli¤e sebep
olmad› m›? Bu da kay›td›ﬂ›na yönelmenin bir sebebi de¤il midir? Yine bir husus daha; vergi nispetleri oldukça yüksektir ve bundan art›k ﬂikayetlerde baﬂlad›. Bu yükseklikle vergiden kaç›rmak veya daha do¤rusu kay›td›ﬂ›na yönelmenin bir sebebi de¤il midir?
Bir misal verece¤im, en düﬂük seviyeden hesaplanan gelir vergisi 150 milyar
bir matrahta 50 milyar lira bir vergi veriliyor. Bu kiﬂinin ayn› zamanda 30 milyarda
masraf› oldu¤u zaman geriye kalan parayla yat›r›m yapabilir mi? Ve 150 milyardan
sonra da ise, art›k yüzde 45’de gidiyor gelir vergisi nispeti. Bu da bir kay›td›ﬂ›na
yönelmenin sebebi de¤il midir?
Bir di¤eri 1982 y›l›ndan itibaren vergi kanunlar›m›zda mevcut olan oto kontrol
sistemleri teker teker ortadan kald›r›ld›. Bunlar›n isimlerini saymayaca¤›m. Zaten
hepiniz biliyorsunuz. Ancak en güçlü olan bir oto kontrol vard› ben hep telaffuz ediyorum, o da mükerrer 227’nci maddedir. Ben bunu telaffuz ediyorum, lütfen bu art›k 227’yi biz uygulayal›m. Bize mesuliyet tan›y›n, bize yetki verin, biraz önce say›n
Oda Baﬂkan›m sizin yetkilerimizi artt›raca¤›m diyen say›n Maliye Bakan›ma sesleniﬂte bulunal›m. Maliye Bakanl›¤› yan›mda bana ﬂunu söyledi. Art›k baﬂkan gel de
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ﬂu iﬂi bitirelim. E¤er bu konu da bir tembellik varsa, o da bilin ki bizdendir, Maliye
Bakanl›¤›’n›n bu konuda bize çok yard›mc› olaca¤›ndan mutlaka emin olunuz.
Yine vergi kanunlar› yasalaﬂ›rken ben ﬂunu da vurgulamak istiyorum. Düﬂünebiliyor musunuz 148 kanunla, 16 kararnameyle, bir sürü muafiyet ve istisna vard›r.
Bunlarda ayn› zamanda bizleri kay›td›ﬂ›na yöneltmiyor mu? Bunu da ortadan kald›rmam›z gerekmiyor mu? Art›k geliﬂigüzel, öteden beri verilmiﬂ muafiyet ve istisnalardan kurtulmam›z gerekiyor.
Bir di¤er hususta Oda Baﬂkan›m›z da söyledi, basit usuldür. Ben 10 gün evvel
‹zmit’te ki konuﬂmamda da belirttim; 821 bin tane basit usul mükellefi var. Bunlar
ortalama olarak 2003 y›l›nda 38 trilyon lira vergi ödemiﬂler. Kiﬂi baﬂ›na, mükellef
baﬂ›na ödedi¤i vergi miktar› ise 46 milyon lirad›r, y›ll›k 46 milyon lira. Oysa bir asgari ücretliyse ödedi¤i y›ll›k vergisi 654 milyon lirad›r. Bunlar bu kadar zavall›ysa, o
zaman biz de yard›m edelim. Ama bunlar›n yüzde 2530’u bilanço esas›na göre defter tutacak seviyede oldu¤unu sizde çok iyi biliyor sunuz, Maliye Bakanl›¤› da çok
iyi biliyor. Ama bunu kald›rmak çok kolay olaca¤›n› ben zannetmiyorum, ama Say›n
Gelirler Kontrolörler Baﬂkan›’n›n dedi¤i gibi güçlü bir bakan›m›z, güçlü bir hükümetimiz var. ‹nﬂallah üstesinden geliriz.
Bir di¤er husus da, beyannamelerinin muhasebeciye gitmemesi için bir nispet,
70 milyon verilerek bir nispet konulmuﬂtur. Bu nispette ben muhasebeciye gitmem
diyen al›ﬂlar›n› ve sat›ﬂlar›n› gizleyerek ve kay›td›ﬂ›na yönelmeye gidiyor mükelleflerimiz. Bunlar da bizim gözümüzden kaçm›yor. Bir di¤er husus da, birinci s›n›ftan
ikinci s›n›fa geçmemek için mutlaka kay›td›ﬂ›na yöneliyorlar. Buna kay›tl› kay›td›ﬂ›
deniliyor. Ald›klar›n› yazm›yorsa, satt›klar›n› yazm›yorsa, o miktarlar›n alt›nda kal›yor ve ikinci s›n›fta kal›yor. Halbuki ikinci s›n›fta kalmak suretiyle, vergi kanunlar›n›n
verdi¤i birçok haktan yararlanmad›klar›n› bilmiyorlar. Ve bu ﬂekilde, bunlar› bu mükelleflerimize anlatmam›z gerekiyor, öyle san›yorum.
Sevgili meslektaﬂlar›m, ben fazla sizin vaktinizi almayaca¤›m. Ben Maliye Bakanl›¤›’n›n içerisindeyim ve ben kendi kendime bir tabir kullanm›ﬂ›md›r. Ben iyi huylu
bir kolesterol gibi Maliye Bakanl›¤›’n›n içindeyim. Her ﬂeyi ö¤reniyor, her ﬂeyi görüyorum. Ama birde onlar›n yerine kendimizi koymam›z›n gerekti¤ini de vurgulamak istiyorum. Kocaeli’ndeki, sevgili Kocaeli Defterdar›’n›n konuﬂmas›nda ve panel de
gösterdi¤i bir hususu hat›rlatmak istiyorum. Bugün Türkiye’de en iyi refah seviyesini yaﬂayan 29 mükellef, en lüks arabalara binen, en güzel yerlerde tatil yapan
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mükelleflerin, ödedi¤i beyanlar›, 29 mükellefin beyanlar› 550 milyon lira civar›ndad›r. Ve kiﬂi baﬂ›na 100 milyon lira vergi ödüyorlar. Bunlarda g›ptayla bakt›¤›m›z
meslek mensuplar›d›r. Bu durum karﬂ›s›nda Maliye Bakanl›¤›’n›n ve yetkililerinin yerinde olmak ister misiniz? Öyle zannediyorum ki Bakan›m bunlar› söyleyebilir. Buna
benzer birçok meslek mensubunun da beyanlar›n› ben bilgi iﬂlem merkezinde görüyorum. Ve çok üzülüyorum ve utan›yorum. Gerçekten beyanlar çok düﬂük. Yine bir hususu da hat›rlatmak istiyorum. Oda Baﬂkan›m›z söyledi ki beyan dönemlerini lütfen eski haline getirin. Öyle zannediyorum ki bu konuda gereken bize deste¤i vereceklerdir. Beyan sürelerini geri çektiler, ama yine de bir diyalog suretiyle, karﬂ›l›kl›
görüﬂme suretiyle beyan sürelerini size ek süreler tan›nmad› m›? Bunlar›n hepsi
tan›nacakt›r.
Sevgili meslektaﬂlar›m, ben sizden bir ﬂeyi arzu ediyorum ve diliyorum, lütfen
kay›t d›ﬂ› konusunda bu devletimiz için de¤il, maliyemiz için de¤il, biz kendimiz için
bunu yapal›m. Ve hep birlikte bu iﬂin üstesinden gelece¤imize ümit ediyorum.
Panelin bir di¤er konusu da enflasyon muhasebesi. Sevgili meslektaﬂlar›m,
ben hep soruyorum en çok enflasyon muhasebesini biz istedik. Ben söyledi¤im zaman bana dar›lanlar da oluyor. mükellefler istemedi de biz istedik. Do¤rudur ve en
çok çaba sarf eden de biziz. TÜRMOB olarak, Odalar›m›z olarak bir e¤itim seferberli¤i yapt›k. Enflasyon muhasebesinde birden çok e¤itim toplant›lar› yapt›k. Kiﬂisel
e¤itimlerde yapt›k. O ikiyi bir araya getirdik yine e¤itim yapt›k. Bu konuda gereken
her türlü yay›n› da sizlere ulaﬂt›rd›k. Odalar vas›tas›yla ulaﬂt›rd›lar. Biz enflasyon
muhasebesine haz›r oldu¤umuz kanaatindeyim. Ama bir dile¤imiz vard›r. Hiç hata
yapmadan uygulayabilmemiz için mutlaka sürenin biraz daha uzat›lmas›, bize imkan tan›nmas› gerekti¤ine inan›yorum.
De¤erli Bakan›m, sizin buradan verece¤iniz çok mesaj vard›r. Sizin yerinize
ben mesaj›n›z› verdim. Pazartesinden itibaren kap›n›zday›m. Biraz önce de yemekte
Say›n Genel Müdürümle de ayn› dile¤im buydu. En büyük baﬂar›n›z bu olacakt›r. Biz
mesuliyet alt›na girelim, 227 mutlaka çal›ﬂs›n.
Beni dinledi¤iniz için hepinize ayr› ayr› sayg›lar›m› sunar›m. Hoﬂçakal›n diyorum, tekrar görüﬂmek umuduyla.
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Nail Sanl›
Aç›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere Say›n Osman Ar›o¤lu, Gelirler Genel Müdürü. Buyurun Genel Müdürüm.

Osman Ar›o¤lu
Say›n Bakan›m, k›ymetli hazirun, çok de¤erli meslektaﬂlar›m, sayg› de¤er bas›n mensuplar›, hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Bugün muhteﬂem bir kalabal›kla beraber, enflasyon muhasebesi ve kay›t d›ﬂ› ekonomiyi konuﬂuyoruz. Gerçekten buradan salona bakt›¤›m›zda bu hazirunun, bu gücün, bu potansiyelin neleri yapmaya
kadir oldu¤unu zaten buradan görüyoruz.
Türkiye’de uzun y›llard›r kay›t d›ﬂ›n› konuﬂuyoruz. Ama kay›t d›ﬂ›n›n konuﬂmakla önlenmeyece¤ini de hepimiz biliyoruz. Kay›t d›ﬂ›, ne tek baﬂ›na hükümetin, ne
tek baﬂ›na Maliye Bakanl›¤›’n›n, ne de bir grubun sorunudur. Kay›t d›ﬂ› Türkiye’nin
meselesidir ve kay›t d›ﬂ›n›n önlenmesi de Türkiye’deki tüm kesimlerin deste¤iyle
mümkün olacakt›r. ‹ﬂte bugün bu kalabal›¤›, bu hazirunu, bu anlay›ﬂla, bu kalabal›kla
görmekten dolay› ben gerçekten mutluyum. Demek ki, biz Türkiye’de e¤er toplum
olarak el ele verirsek e¤er herkes üzerine düﬂeni yaparsa, bu toplumun, bu ülke insan›n›n yapamayaca¤› bir ﬂey yoktur. Biz bir kez daha bugün, bunu görmüﬂ oluyoruz. Ve gerçekten bu konuda hem toplumun tüm kesimlerinin hem de bas›n›n çok
önemli bir rol üstlenmesi gerekiyor ve bu rolü de zaten üstleniliyor. 2004 y›l›n›n hepinizin bildi¤i gibi say›n Bakan›m›z›n bütçe sunuﬂ konuﬂmas›nda kay›td›ﬂ›yla mücadele y›l› ilan etmiﬂti. Ve 2004 y›l›ndan bugüne kadar geldi¤imiz noktada hakikatten
yavaﬂ yavaﬂ olumlu neticeler almaya baﬂlad›¤›m›z›, en az›ndan bir ivmenin baﬂlad›¤›n› hep beraber görebiliyoruz. Ama bu yeterli mi, hay›r bu yeterli de¤il. Bunu tüm
toplum kesimlerine yayg›nlaﬂt›rmakta buradaki hazirunun çok önemli rolü var. ‹ﬂte
bunu yapmak üzere, buradaki rolümüzü, buradaki kararl›l›¤›m›z›, buradaki gücümüzü
çok iyi kullanmam›z gerekiyor.
En basit anlat›m›yla biz ﬂunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir vatandaﬂ olarak,
bir bakkala gitti¤imizde, bir lokantaya girdi¤imizde, bir kuaföre gitti¤imizde ne yap›yoruz, ya bir mal ve hizmet sat›n al›yoruz ve karﬂ›l›¤›nda da elbette bedelini ödüyoruz. Peki toplum olarak karﬂ›l›¤›nda ödedi¤imiz bu bedelin içinde asl›nda bir miktar›nda, neticede bizim ülkemizin kalk›nmas›nda katk› olan bizim vergi pay›m›z oldu
¤unu unutuyor muyuz? ‹ﬂte bunu unuttu¤umuz zaman fiﬂimizi alm›yoruz. Ama ora-
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dan ald›¤›m›z mal› almadan gidiyormuyuz, hay›r. O zaman hep beraber bu sorumluluk bilincine ulaﬂt›¤›m›zda, toplumun tüm kesimlerine bunu anlatt›¤›m›zda ve iﬂyerlerinde art›k bunun, fiﬂ vermemenin bir maharet olmay›p, aksine vatandaﬂl›k görevini yapan vatandaﬂ›m›za yard›mc› olman›n bir arac› oldu¤unu anlamas›n› sa¤lad›¤›m›zda, iﬂte o zaman biz kay›t d›ﬂ›yla mücadelede gerçek anlamda mesafe alaca¤›z.
Bu demek de¤il ki kay›td›ﬂ›yla ilgili her ﬂey toplumun üzerinde Maliye Bakanl›¤›’n›n gelir idaresi hiçbir ﬂey yapmasa da oluyor. Biliyorsunuz zaten Maliye Bakanl›¤›m›z, Say›n Bakan›m›z›n öncülü¤ünde zaten bu konuda son derece önemli ad›mlar
at›yor. Bu konudaki kararl›l›¤›n› zaten gösteriyor ki, kay›t d›ﬂ›yla mücadeleden ald›
¤›m›z sonuçlar, baﬂlang›ç aﬂamas›nda dahi olsa bizim buradaki hareketimizin
olumlu ve do¤ru yolda oldu¤unu bize gösteriyor.
Elbette ki kay›td›ﬂ›yla mücadelede bir eylem plan› gerekiyor. Bu eylem plan›n›
zaten Maliye Bakanl›¤› gelir idaresi olarak yapm›ﬂ bulunuyor. 2 y›ll›k eylem plan› içerisinde, hem idarenin yap›lanmas›, hem idarenin otomasyon gücünün artt›r›lmas›,
hem de denetim gücünün artt›r›lmas›, ama bunun yan›nda gerçekten medya planlamas›yla da kay›td›ﬂ›yla mücadelede toplumun deste¤inin de al›nmas›yla çok ciddi
sonuçlara ulaﬂaca¤›m›z› planl›yoruz. Bununla ilgili de dedi¤im gibi ilk sonuçlar bizim
bu noktada olmam›z›n önemli bir göstergesi durumundad›r.
Enflasyon muhasebesi hepimizin bildi¤i gibi asl›nda uzun y›llard›r ülkemizde
arzu edilen ve kay›t d›ﬂ›n›n en önemli mazereti olarak gösterilen bir unsurdur. Art›k
Türkiye’de bir enflasyon muhasebesi uygulamas›na, enflasyon düzeltmesi yap›labilmesine iliﬂkin yasal düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Bu yasal düzenlemeyle art›k, kay›t d›ﬂ›n›n öteden beri en önemli mazereti olan bu unsurda asl›nda ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Tabii hepimizin dile¤i ve de gerçekleﬂtikçe mutlu oldu¤umuz olay, enflasyon hedeflerinin 2003 y›l›nda oldu¤u gibi, 2004 y›l›nda da gerçekleﬂmesi ve enflasyonun art›k
Türkiye’de konuﬂulur olmaktan, gündemden ç›kmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Zaten bunu
karikatürlerde de görüyoruz, o kocaman canavar art›k küçücük hale gelmiﬂ durumda. Art›k canavar olmaktanda ç›kmas›n›, bizim gündemimizden düﬂmesini bekliyoruz. Esas plan, esas hedef bu. Zaten bu noktadaki gidiﬂlere, ilk üç aydaki sonuçlar
son derece isabetli, do¤ru bir noktada geliﬂmelerin oldu¤unu yine bizlere gösteriyor.
Elbette enflasyon muhasebesi uygulamas›, meslek mensuplar› aç›s›ndan bir
yenilik. Ancak bu camian›n daha önce birçok konuda oldu¤u gibi, özellikle vergi bar›-
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ﬂ›n›n uygulamas›nda oldu¤u gibi, tek düzen muhasebe plan› uygulamas›nda oldu¤u
gibi, enflasyon muhasebesi uygulamas›nda da gerçekten üzerine düﬂeni en iyi ﬂekilde yapaca¤›ndan en ufak bir kuﬂkumuz yok, zaten bugün de bu nedenle buraday›z.
Enflasyon muhasebesinin neler getirdi¤ini birazdan çok de¤erli panelistlerimiz bizlere anlatacaklar ve o konuda sorular›m›z›n yan›tlar›n› büyük ölçüde bulaca¤›z. Dolay›s›yla, esas hedef enflasyonsuz yaﬂamak, ama enflasyon varsa da, onun muhasebesi de, onun düzeltmesi de art›k, Türk vergi mevzuat› içerisinde yerini alm›ﬂt›r.
Netice olarak da topyekûn hedefimiz olan kay›t d›ﬂ›yla mücadelede önümüzde herhangi bir engel kalmam›ﬂt›r. Bu çerçevede olaya bakt›¤›m›zda hep beraber gerçekten Türk vergidairesini, meslek mensuplar›yla birlikte Türkiye’yi iyi noktalara getirebilece¤imizi, Türkiye’nin önünü açan bir kesim, bir ekip haline gelebilece¤imizi ben
inanarak söylüyorum. Bu duygu ve düﬂüncelerle hepinizi sayg›yla selaml›yorum, panelin baﬂar›l› geçmesini diliyor, tüm panelistlere ﬂimdiden baﬂar›lar diliyorum.

Nail Sanl›
Aç›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere say›n Kemal Unak›tan, Maliye Bakan›. Buyurun Say›n Bakan.

Kemal Unak›tan
De¤erli arkadaﬂlar, sözlerime baﬂlarken hepinizi sayg›yla, sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum. Önce bu güzel paneli düzenleyen ve bizleri bir araya getiren ‹stanbul Mali Müﬂavirler Muhasebeciler Odas›’n›, Say›n Baﬂkan›’n› ve de¤erli bütün üyelerini kutlamak istiyorum, tabii TÜRMOB Baﬂkan›m›z baﬂta olmak üzere. Gelirler ve
Kontrolörleri Derne¤imizi de ayr›ca kutlamak istiyorum, bu y›l göstermiﬂ olduklar›
böyle güzel etkinliklerde fevkalade baﬂar›l› olmuﬂlard›r, baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum ve bundan dolay› da tebrik ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, bildi¤iniz gibi ben devaml› söylüyorum, biz bir teﬂkilat›z.
Bak›n ﬂimdi sizin hemen hemen bütün toplant›lar›n›za kat›lmaya gayret ettim.
Aﬂa¤› yukar› kat›lmad›¤›m da yok gibi bir ﬂey. Neden, çünkü ben sizin aran›zdan
gelmiﬂ bir bakan›m. Ben klasik Maliye Bakan› de¤ilim. Sizlerin aran›zdan geldim ben
ve sizlerin de çekti¤iniz nelerdir, çileleriniz nelerdir en iyi bilen bir kardeﬂiniz benim.
Dolay›s›yla, siz yine dua edin bilgisayar ortam›na girdiniz, o makinelerle neler çekiyorduk. O yevmiye defterini, defteri kebiri yaza yaza iflah›m›z kesiliyordu. ﬁu par-
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ma¤›m›z böyle ﬂey oluyordu, nas›r oluyordu.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, biliyorsunuz her bakanl›k kendi teﬂkilat›yla birlikte
olur. Kendi teﬂkilat›yla ne kadar fazla bütünleﬂirse, politikalar›nda da o kadar fazla
muvaffak olur. Benim teﬂkilat›m da sizlersiniz. Yani Maliye Bakanl›¤›’n›n masan›n
bu taraf›ndaki teﬂkilat, masan›n öteki taraf›ndaki teﬂkilat. Ama hepsi bir bütün.
Ben bu ﬂekilde görüyorum, ben hepinizi Maliye camias› ve Maliye ailesi olarak görüyorum. Ve bu görüﬂüm daha önce de böyleydi, Bakan oldum yine böyle, bundan sonraki görüﬂümde ayn› ﬂekilde. Dolay›s›yla bak›n ben ﬂimdi size baz› misaller verece¤im, baz› rakamlar verece¤im. Burada düzenlenen panel, enflasyon muhasebesi ve
kay›t d›ﬂ› ekonomi. Fevkalade önemli. Siz biliyorsunuz, 2004 y›l›n›n baﬂ›ndan beri,
hatta 2003 y›l›nda da baﬂlad›k, bir kay›t d›ﬂ› ekonomi tutturduk gidiyoruz. Ben bu
kay›t d›ﬂ›, kay›td›ﬂ› ekonomi yenimi ç›kt›, hay›r vard›. Daha önce kay›t d›ﬂ› ekonomi
yokmuydu; vard›. Kay›t d›ﬂ› ekonomiyi art›k dillendirmeye baﬂlad›k. Nas›l, hep birlikte, bak›n›z Türkiye geliﬂiyor, de¤iﬂiyor, maliye teﬂkilat› da geliﬂiyor, de¤iﬂiyor ve bu
de¤iﬂimi art›k görmek laz›m. Biz kendi teﬂkilat›m›z olarak, sivil toplum örgütleri
olarak art›k Türkiye’nin kay›t d›ﬂ› ekonomiye tahammülü yok. Bunlar herkes taraf›ndan, her kesim taraf›ndan dile getirilmeye baﬂland›, bu Türkiye için çok umut verici
bir ﬂey, çok güzel bir ﬂey.
Ben her zaman söylüyorum, yani bir Bakan olarak veyahut da Bakanl›k’ta birkaç arkadaﬂ olarak, veya yaln›z Bakanl›k olarak bunlar›n alt›ndan kalkmam›z mümkün de¤ildir. E¤er Maliye camias› olarak baﬂta bizim kendi ailemiz olmak üzere bütün millet el ele verdi¤imiz zaman, bunun alt›ndan, bu hastal›ktan Türk milleti kurtul muﬂ olur. Bu hastal›ktan kurtulmad›¤›m›z müddetçe de inan›n bize iyi gün yoktur. Bundan kurtulmam›z laz›m.
ﬁimdi bunlar› son zamanlarda fazlaca dile getirdik ve sizlere aman ne olur bu
konuda hep beraber çal›ﬂal›m, el ele tutuﬂal›m ve birlikte hareket edelim, iyi neticeler alal›m dedik, bak›n›z bu üç ayl›k neticeler; bütçenin üç ayl›k neticelerinde bunlar›
hafif hafif görmeye baﬂlad›k, bunlar umut vericidir. Beyana dayal›, bu sene mart
sonu itibar›yla beyana dayal› vergilerimizde de¤er esas›na, tahakkuk esas›na göre
yüzde 45 art›ﬂ sa¤lad›k. Tahsilat›m›z geçen seneye göre, geçen senenin bu dönemine göre k›yasl›yorum, tahsilatta yüzde 113 art›ﬂ oldu. Bunlar hep birlikte, hepimizin
baﬂar›s›d›r. Geçici tablolarda bunlar, üç ayl›k tablolard›r, mühim olan y›ll›¤a bakmak laz›md›r, ama hiç olmad› üç ayl›ktan ald›¤›m›z neticeleri paylaﬂay›m sizinle di-
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ye, insan yani ben dertlerimi de sizinle paylaﬂmak isterim, sevinçlerimi de sizinle
paylaﬂmak isterim, çünkü biz bir aileyiz. Dertler paylaﬂ›larak küçülürmüﬂ, sevinçler
paylaﬂ›larak büyürmüﬂ. Biz hepimiz, her zaman ben devam edece¤im bu toplant›lara da, sizinle görüﬂmelere de devam edece¤im, çünkü böyle birlikte, beraber oldu¤umuz zaman halledemeyece¤imiz, aﬂamayaca¤›m›z engel yoktur. Yüzde 113 ne oldu
bu art›ﬂlar oldu da, bütçe, 2004 y›l› bütçe aç›¤› geçen sene ki döneme göre yüzde
33 azaltt›k. Yani üçte bir miktarda bütçenin aç›¤› daha aﬂa¤›ya indi. Bu fevkalade
önemli bir husustur. Ve inﬂallah dileriz sene sonunda da bu rakamlar› yakalar›z.
ﬁimdi bunlardan dolay› önce ben size bir teﬂekkür etmek istiyorum, kocaman teﬂekkür size. ﬁimdi kurumlar vergisi dönemi geliyor. Kurumlar vergisi bitmek üzere,
aman ha kurumlar vergisinde de güzel baﬂar›lar› elde edelim. Onu bekliyorum. Neden bunu bekliyorum? Bir de size küçücük bir misal de vermek istiyorum. Bak›n›z ‹stanbul Defterdar›m›z›n bana gelirken elime tutuﬂturdu¤u bir bilgi; tüm vergilerde,
vergiler baz›nda toplam 989 bin mükellefin, en fazla vergi ödeyen 10 bin mükellef
toplam tahsilat›n yüzde 75’ini ödüyor. Manzara esas›nda çok düﬂündürücü. Bin
mükellef bu 989 binin içerisinden bin mükellef verginin yüzde 60’›n› ödüyor. Demek
ki kat edece¤imiz mesafe çok fazla arkadaﬂlar. Biz kimsenin gücünden fazla vergi
versin de ezilsin, ekonomik yönden s›k›nt›, bunu istemiyoruz, ama vermesi gereken
vergilere çok çok uza¤›nda olan kimseler var. Ve bunlar›nda her biri bizim elimizden
geçiyor, say›n Baﬂkan söyledi, o kaç 227 mi, kaç›nc› o, ne maddesiyse onu bütün o
ﬂeyleri sizin imzan›zdan geçirece¤im hepsini, bunu bilin. Bu iﬂ olacak hiç merak etmeyin. Yaln›z sizden de s›k› durman›z› istirham ediyorum.
ﬁimdi, bir memlekette mükelleflerin yar›s›ndan fazlas› zarar gösterirse beyanlar›nda, bunu da herhalde normal bir ﬂey de¤il bu. Yani burada yap›lmas› gereken baz› hususlar var. Dolay›s›yla, sizi güzel güzel bak neticeler, yani beni de teﬂvik
edeceksizsiniz. Bana böyle neticeleri getirin ki, bende o 227 midir onu halledeyim.
Pek fazla bilmiyorum ama, neyse halledece¤iz yani.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, evet kurumlar vergisinde böyle. Bak›n›z bir ﬂey daha
size, dikkatinize sunmak istiyorum. 2002 vergilendirme döneminde yine ‹stanbul
Defterdar›m›z›n bize verdi¤i bilgi bu, 2002 belgelendirme döneminde zarar gösterenlerin oran› yüzde 52 imiﬂ. Bu sene bu rakam yüzde 24’e düﬂtü. Neden? Ayn› kuru gürültü ç›kard›k ya, ondan, ama bak›n ﬂimdi kuru gürültü falan demeyin, may›s
ay›ndan itibaren davetler baﬂl›yor. ﬁeyimizi kurduk, organizasyonumuzu kurduk,
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kim ki o zarar edenler, geçen hat›rl›yorsan›z bilardo salonlar›ndan bahsettik, baﬂkalar›ndan bahsettik, birer birer baﬂlayaca¤›z ﬂimdi, davetler baﬂl›yor, davet salonlar› düzenliyorum ﬂimdi, hepsi gelip bu hesab› verecekler. Herkes verecek hesab›n›. Bundan sonra inan›n çok daha fazla yak›n takibe al›yoruz. Ve özel olarak denetimleri daha kapsaml› bir hale getiriyoruz. Yani bir tane mükellef ald›m, v›d› v›d›
adam› iflas ettirene göre öyle inceleme yok. Bundan sonra toplu. Sen ne elde etmiﬂ gelir ﬂu kadar, kardeﬂim bu kadar gelirle geçinebiliyor musun sen, taksi paran›
karﬂ›layabiliyor musun, ﬂunu karﬂ›layabiliyor musun, nas›l olacak bu iﬂ. Onlar›n cevaplar›n› isteyece¤iz. Cevaplar›n› vermeyenin de icab›na bakaca¤›z. Baﬂka çare yok.
Evet bu böyle.
‹kincisi, diyor ki say›n Bakan›m, yazm›ﬂ gazetede ﬂikayet edece¤ine icab›n›
yap diyor. Çok do¤ru ﬂikayet etmenin alemi yok ama, ben sizinle dertleﬂiyorum. Tabii bu dertleﬂme toplant›lar›m›za medyam›z da geldi¤i için, onlarda ben ﬂikayet ediyorum zannediyorlar. Ben ﬂikayet etmiyorum, icab›n› yapaca¤›m, önceden ikaz ediyorum. ﬁimdi diyelim ki doktorlar›m›z, doktorlar›m›za ben geçen sefer söyledim, öyle doktorlar›m›z var ki, dedim sanki ayda bir defa bir hastaya bak›yor. Beyan etti¤i
gelir öyle. Bir defa bak›yor hastaya. ﬁimdi öyle ya¤ma yok. Bundan sonra ben protokol defteri. Protokol defterine yazacak, ben falan hastay› efendim muayene ettim. Onunla ilgili reçete, o protokol defterinde tasdikli. Tasdikli olacak. Maliye’den
tasdikli defter olacak. O protokol defterine hastan›n numaras›n›, reçetesini de
yazmak mecburiyetinde, o numaray› yazmayan reçete geçerli olmayacak arkadaﬂlar.
ﬁimdi bütün reçetelerin kontrol sistemini kurduk Ankara’da. Kim hangi reçete, hangi ilac› veriyor eczane, onu Ankara’ya ba¤lad›k, t›k Ankara’ya soruyor bu reçetenin ilac›n› verebilir miyim, SSK, Emekli Sand›¤›, di¤erlerinden. ﬁimdi ötekileri de
alaca¤›m, hepsini. Bütün reçeteler benim kontrolüm alt›nda, hepsi. Hepsi bilgisayarda. Hangi reçete, ﬂu reçete. Alaca¤›m, hangi ﬂehirde oluyor, ﬂu ﬂehirde. O reçe
telerin hepsini alaca¤›m, doktor beylere diyece¤im ki, bak reçeteleri vermiﬂsiniz,
bundan dolay› ne kadar hastalardan ald›n›z, bunlar› da ﬂöyle bir görelim bakal›m.
Diyelim ki avukatlar›m›z, hangi davalara ç›kt›¤› belli. Gayet kolay istedi mi al›yor. Efendim dava daha neticelenmedi. Neticelenmedi ama, sen para al›yorsun
aradan. Onlar› da yani normal hayat ﬂartlar›na, hayat ak›ﬂ› neleri gerektiriyorsa
hepsini isteyece¤iz. Bundan sonra bak›n›z bilgisayar yönünden, teknolojik altyap›-
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m›z› fevkalade kuvvetlendiriyoruz. Ve bu vatandaﬂl›k numaras›yla art›k vergi numaras›n› da birleﬂtirece¤iz. Yavaﬂ yavaﬂ ona geliyoruz. Elde etti¤imiz güzel sonuçlar›m›z da var. ‹nﬂallah yak›n zamanda da onlara gelece¤iz. Bir müddet ikisini beraber yürütece¤iz ama en sonunda da tamamen vatandaﬂl›k numaras›yla vatandaﬂlar›m›z›n tamam› inan›n sadece ne gelir elde etmiﬂ, ne yapm›ﬂ de¤il, eczaneye gidip
de ne ilaç alm›ﬂ, hayat› boyunca bunu bile takip edebiliyoruz arkadaﬂlar. Bu ﬂekilde,
bütün herkes bu ﬂekilde bir kontrol alt›na girecek. Bütün vatandaﬂlar›m›z kazans›n,
kazanmas›n onu bilece¤iz.
Art›k bundan sonra bu bizim sisteme, bilgisayar sistemine girmemiﬂ herhangi
bir vergi dairesi kalmayacak. Herkes onun içerisinde. Bundan sonra, o 10 milyarl›k
k›sm› da indiriyoruz. ‹lk 8’e indirece¤iz. Ondan sonra daha da aﬂa¤›ya indirece¤iz.
‹lk kademe yak›nda 8 milyara indirece¤iz. 8 milyar›n d›ﬂ›nda kimse, 8 milyar›n üstünde herkes bankadan ödemek mecburiyetinde ödemelerini. Ve bundan sonra kay›t d›ﬂ›na mani olacak, hamiline çek falan yok. Yazacaksan nama yaz arkadaﬂ. Bir
de bu naylon fatura hastal›¤›na tutulmuﬂ olan baz› kimseler var ki, adam böyle
matbaa gibi bas›yor naylon faturay›, tak›r tak›r bas›yor. Hastal›k o. Gitsen bir masa, bir kasa bir ﬂeyini de elde edemiyorsun. Yakalad›n adam›, bir ﬂey yapam›yorsun. Ne yapaca¤›m bir adama. Ya mali ceza, para cezas› vereceksin demiﬂ yahut ...
Biz ﬂimdi naylon faturay› kesmeyi, basmay› kendine al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂ olan
adamlara hapis cezas›n› getiriyoruz. Çünkü bunlar›n her birisi bu milletin cebinden
para çalm›ﬂ h›rs›z gibidir. Bak›n›z e¤er bizim bütçe aç›klar›m›z indi¤i müddetçe mali
disipline uyarsak, sa¤l›kl› vergi gelirlerimizi artt›rd›¤›m›z zaman inan›n bu memleketin ülke riski azal›yor. Ülke riski azald›¤› zaman faizler düﬂüyor, yüzde 1 faiz 2 katrilyon lira demektir. E¤er yüzde 1 faiz düﬂtü¤ü zaman bu millet 2 katrilyon lira kazan›yor, daha az faiz ödüyor. Bu millete bu kadar katrilyonlarca faizi fazla ödetmeye kimsenin hakk› yoktur. Dolay›s›yla bu al›nmayan faturalar, al›nmayan fiﬂlerin
bedelini birisi ödüyor. Al›nmaya faturan›n faturas›n› kim ödüyor? Almad›¤›m›z, efendim iﬂte almazsan ﬂu, al›rsan bu falan diye hesap koyuyorlar ama, oradan ödeyece¤imiz birkaç milyon lira için ﬂu millete katrilyonlarla faturay› ödetiyoruz ve onu
bizde ödüyoruz. Belki fazlas›yla o faturay› almayan fazlas›yla bunu ödemek mecburiyetinde kal›yor. Art›k bu hesaplar› yapmak mecburiyetindeyiz. Her ﬂeyimiz ﬂeffaf
olmak mecburiyetinde. Bak›n›z maliye olarak biz, her ay aﬂa¤› yukar› ne kadar gelir
toplam›ﬂ›z, ne kadar efendim di¤er gelirlerimiz, vergi d›ﬂ› gelirlerimiz ne olmuﬂ, bun-
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lar› nereye harcam›ﬂ›z, faiz ne kadar ödemiﬂiz, di¤er yerlere ne kadar ödemiﬂiz
bunlar› bir bir aç›kl›yoruz. Kamuoyuna aç›kl›yoruz. Aç›klamaya da devam edece¤iz.
Ve her ﬂeyi milletimizle paylaﬂmak mecburiyetindeyiz.
Anlataca¤›z, durumumuz budur. Mali disiplin ne demektir? Mali disiplin hesab›n› bilmek demektir. Vergileri daha fazla artt›rmak manas›nda de¤il, efendim zam
yapmak demek de¤ildir. Daha az yat›r›m harcamas› de¤ildir. Mali disiplin hesab›n›
bilmektir. Pek tabii hesab›n› bilmeyen adamdan ne hay›r gelir. ‹nsandan da hay›r
gelmez, aileden de hay›r gelmez, hesab›n› bilmeyen ﬂirketten de hay›r gelmez, hesab›n› bilmeyen devletten de hay›r gelmez. Sizlerin her birisi hesap kitap adam›s›n›z.
Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Dolay›s›yla bu yönde at›lan her ad›m›n, kay›t d›ﬂ› yönünde verilen her mücadele, ﬂu memleket için yap›lm›ﬂ bana göre, ﬂu zamanda en
önemli vazifedir. En mukaddes bir vazifedir. E¤er buna riayet edersek enflasyon
düﬂürülür. Ve buna riayet edersek, bak sizin sorununuzda çözülüyor. ﬁimdi enflasyon muhasebesi hani uzat›ls›n falan deyip de, burada Yahya Baﬂkan konuﬂuyor alk›ﬂ alk›ﬂ, 10 dakika alk›ﬂ. Ama bak›n ﬂimdi enflasyon düﬂtü, birinci dilimde enflasyon muhasebesine gerek yok çünkü kanun öyle. A¤ustosa kadar hepiniz “free”.
ﬁimdi ikinci ﬂeyde de, dilimde de yüzde 10’u aﬂ›rmamak için dizginleri elimizde tutuyoruz, hiç merak etmeyin, onu da y›rtt›k m› sene sonuna kadar rahats›n›z.
De¤erli arkadaﬂlar ben biliyorum bizim problemlerimiz var. O problemlerimizi
biz kendimiz çözece¤iz. Bak›n›z buradaki bu kalabal›k gösteriyor ki, bizim bundan
sonra Maliye Bakanl›¤› ile mali müﬂavirlerin muhasebeci mali müﬂavirlerin diyaloglar› çok daha fazla. Dedi¤im gibi bir aile diyalo¤u gibi, böyle baﬂlad›k böyle de devam
edece¤iz.
‹nternet yoluyla tahsilatlara baﬂlayal›m, öteki meselemizi de ben size söylüyorum kolayl›kla hallederiz, hiç merak etmeyin. O beyanname verme sürelerini biz
hallederiz, 2005 y›l›nda da onlar› da hallederiz, geçer gideriz. Ama, bu beyanname
süresini de hallederiz, efendim di¤er beyannamelerin sizin imzan›zdan geçme meselesini de hallederiz, bunlar hep bizim kendi meselelerimiz. Bunlar› biz hallederiz, dedi¤im gibi Baﬂkan’a, diyorum ki gel Maliye Bakanl›¤›’na art›k problemleri tek tek çözelim. O bir de bu basit usuldeki mesele, ona da parmak bast›k. Ona da yak›nda
çözüm getirece¤iz. Kimse öyle basit usulde defter tutma de¤il, bilanço esas›na gelecek adamlar var. Yani Türkiye’nin art›k popülist politikalara tahammülü yok. Ve
bunu hiçbir zaman yapmayaca¤›z. Gere¤i neyse onu yapaca¤›z. Bak›n›z eskiden,
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ben size söyleyeyim bizim odam›z da yoktu. Bizim meslek kuruluﬂumuz da yoktu.
Kanunumuz da yoktu. Ama o günlerden bu günlere geldik. Fakat bunlarda kâfi mi,
bunlarda kâfi de¤il. Daha ilerilere gidece¤iz. Aram›zdaki meseleleri daha güzel halledece¤iz. ‹nﬂallah bu kay›t d›ﬂ› ekonomi meselesinde el ele vererek, omuz omuza vererek bu mücadeleyi hep birlikte yapaca¤›z. Ve inan›yorum ki buradan da hep birlikte baﬂar›yla ç›kaca¤›z. Yaln›z bu mücadele öyle bir ayda, bir senede yap›lacak de¤ildir, uzun ince bir yoldur. Bu yolda inﬂallah hep birlikte görüﬂece¤iz. Hem serbest
muhasebecimiz mali müﬂavirimiz ve maliyemiz hep birlikte görece¤iz.
Bak›n›z, ﬂimdi bu kay›t d›ﬂ›yla ilgili att›¤›m›z bir ad›mlardan bir tanesi de gelir
idaremizi yeniden yap›land›r›yoruz. Ve gelir idaremizde art›k bununla ilgili kanunu da
inﬂallah bu y›l›n ilk yar›s›nda veyahut da meclisimizin ilk sezonunda tatile girmeden
ç›karmak istiyoruz. Bu senede tatbik edece¤iz. Ve meslek mensuplar› olarak da arkadaﬂlar›m›z, mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›z, muhasebeci arkadaﬂlar›m›z bu örgütün
mensubu olan arkadaﬂlar›m›z vergi dairelerinde, nas›l mahkemelere gitti¤i zaman
avukatlar›n ayr› bir yeri var, ayr› bir takibi var, sizlerde öyle olacaks›n›z. Vergi dairelerine gitti¤iniz zaman normal orada bu mesle¤i icra eden, bu örgütün onurlu birer temsilcisi olarak, üyesi olarak orada yerinizi alacaks›n›z. Çünkü siz mükellefle
vergi dairesi aras›nda olan bir köprüsünüz. Bunlar› da tabii sizden de alk›ﬂ alay›m
diye söylemiyorum. Onu da belirteyim. Üzerinize düﬂen vazifelerinizi sizden bekliyorum. Ben de üzerime düﬂen vazifeleri yapaca¤›m. Bana baﬂkanlar›n›z› s›k s›k gönderin. ﬁimdi nas›l olsa Say›n Timur Ankara’da, Yahya’n›n da ara s›ra Ankara’ya
gelmesi laz›m. Kap›lar›m›z kendi örgüt mensuplar›m›za, baﬂkanlar›m›za sonuna kadar aç›kt›r. Çünkü dertlerimizi, problemlerimizi konuﬂa konuﬂa hallederiz. Ve sizin
dertleriniz, bize getirdi¤iniz dertler Türkiye’nin dertleridir, sizin ﬂahsi dertleriniz de¤il. Ve ayn› zamanda bizimde halletmek mecburiyetinde oldu¤umuz dertlerdir. O bak›mdan sizlerle bizim aram›zda her an dirsek temas› olmas› laz›m.
ﬁimdi, enflasyon muhasebeci çok ﬂükür ﬂimdiye kadar göze alamad›¤›m enflasyon muhasebesi kanununu ç›kard›k. Büyük bir cesaretle ç›kard›k. Ama o enflasyon muhasebesi olursa, ﬂöyle kayb› olur, böyle kayb› olur, o kay›plar› da biz ﬂey
yapt›k, hepsini göze ald›k. Ve ben inan›yorum ki inﬂallah çok k›sa zamanda di¤er yap›sal reformlar› yapt›¤›m›z gibi, onlarda ald›¤›m›z ad›mlar gibi, Avrupa Birli¤i’ne
uyum yasalar›nda gösterdi¤imiz h›zl› bir performans gibi, bu kay›t d›ﬂ›nda da çok
büyük bir performans yakalayaca¤›z. Ama burada sizin rolünüz çok önemli. Fevka-
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lade önemli. Evet, defterini tuttu¤unuz veya hesaplar›n› yapt›¤›n›z, beyannamesini
düzeltti¤iniz kimseye ﬂu kadar vergi ödeyeceksiniz, bu kadar ödeme yapacaks›n›z,
hiçbir zaman emredici bir durumunuz yok ama, onlar› yönlendirici bir durumunuz
var. Onlara do¤ruyu gösteren bir durumunuz var. Ve bizim milletimiz, ben inan›yorum ki do¤ruyu gösterdi¤iniz zaman, vallahi yapmayan bir kimseyi ben tasavvur
edemiyorum. Evet herkes paras›n› sever, mal›n› mülkünü sever, ama yap›lmas› gereken görevi, bu vatandaﬂl›k görevidir. Bu bir kültürü bizim art›k yavaﬂ yavaﬂ bütün
topluma yaymam›z laz›m.
Yani k›sacas› kuzular›n say›s›n› artt›rmam›z laz›m. Kuzular diyorum ya ben,
bak›n›z kuzulardan bana bir rahmetli Sabanc›’n›n cenaze merasiminde ﬁevket Bey
söyledi, dedi ki say›n Bakan›m kurumlar vergisinin yüzde 10’unu bizim müesseseler
karﬂ›l›yor, biz öyle bir kuzuyuz dedi. ﬁimdi bunlar›n say›s›n› artt›rmam›z laz›m bizim.
Söylüyorsun, çünkü yani zarar› beyan etmek ifade etmez, asgari ücretliden, yan›nda çal›ﬂt›rd›¤› adamdan daha az vergi beyan etmek, daha az gelir beyan etmek hiç
kimseye bir hay›r getirmez. Sonra eskiden faiz, faiz ödemeleri çok ﬂükür ﬂimdi taahhüt etti¤imiz ﬂeylerden dolay›, toplad›¤›m›z vergiler faize yetmiyordu eskiden. Bu
sene 2004 y›l›nda çok ﬂükür 100 katrilyon liraya yak›n biz gelir etmiﬂiz. Toplam gelirlerimiz 114 katrilyon lira olacak ve faizler 66 diye hesaplad›k ama, onun çok daha
alt›na düﬂürece¤iz. Dolay›s›yla o eski günler geride kald›. Paradan para kazanma
devri geride kald›. Art›k hiç kimse yan yat›p, paras›n› repoya, depoya de¤erlendirmek suretiyle, efendim üretimi hiçe sayma devri geride kald›. Bundan sonra üretim
devri, bundan sonra yat›r›m devri. Yat›r›mlar için de teﬂviklerimiz devam edecek. Ve
ülkenin ﬂimdi en büyük derdi olan iﬂsizli¤e çare bulma derdi, iﬂsizli¤e çare bulma en
önemli hedefimiz. Ve ben inan›yorum ki, 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan sonrada yat›r›mlardaki h›zl› art›ﬂlar, iﬂsizli¤imizdeki göreli olarak düﬂüﬂlere sahne olacakt›r.
Bunlar› da hep birlikte görece¤iz.
Efendim iﬂte, K›br›s ﬂöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Avrupa Birli¤i’ne girersek ne olur, girmezsek ne olur. Bana ﬂimdi buraya girerken onu soruyorlar. K›br›s’taki hükümet olarak politikam›z çözümden yanad›r. Art›k bu mesele çözülsün. E¤er bu son f›rsat› da kaç›r›rsak, bunun faturas›n› a¤›r öderiz. Bu son f›rsat› art›k kaç›rmamam›z laz›m. Türkiye kendi üzerine düﬂeni yapmas› laz›md›r. Ve
K›br›sl› vatandaﬂlar›m›zda kendi üzerine düﬂeni yapacaklar›ndan ben eminim. Avrupa Birli¤i’ne bizi ald›lar almad›lar. Kardeﬂim Avrupa Birli¤i’ne al›nmad›k diye hiçbir
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Türk hayat›n› kaybetmez. Aynen yaﬂamaya devam ederiz. Ve bizim yapt›¤›m›z hesaplamalara göre de biz kendimizi gerçekçi olarak görüyoruz, ama Avrupa Birli¤i’ne
girmekte bizim en büyük hedefimizdir. Avrupa Birli¤ine girdi¤imiz takdirde, yabanc›
sermayede ona göre gelecektir, yat›r›mlarda ona göre de¤iﬂecektir ve ülkenin havas› da ona göre de¤iﬂecektir. Ama biz devaml› suretle en ulusal nas›lsa o ﬂekilde
hesab›m›z› yapar›z. Hani derler ya hesab›n› k›ﬂ tut, yaz ç›karsa baht›na.
Evet biz bu ﬂekilde çok temkinli, hükümet olarak hesab›m›z› yapar›z. Dolay›s›yla ekonomimiz iyi yoldad›r, daha iyi yola gidecektir. Fakat sizlerin buradaki misyonunuz çok önemlidir de¤erli arkadaﬂlar. Ve bu çok k›sa zamanda, çok k›sa bir, yahut da çok ufak bir omuz vermeyle ne kadar önemli neticeler al›nd›¤›n› size biraz
önce belirttim. Burada ne kadar fazla gayretli olursak, say›n baﬂkanlar›m›z›n Mehmet Bey’in, Yahya Bey’in burada dedi¤i gibi, bu kay›t d›ﬂ› meselesine ne kadar fazla
hassas davran›rsak ve bunu önlemede ne kadar fazla gayret gösterirsek, inan›n
Türkiye’nin gelece¤i, güzel gelece¤i o kadar yak›n olur.
Bu duygu ve düﬂüncelerle, ben sizin fazla vaktinizi alm›yorum, almak istemiyorum. Biraz sonra de¤erli uzman arkadaﬂlar›m›z enflasyon muhasebesiyle ve kay›t
d›ﬂ› ekonomiyle ilgili çok de¤erli fikirlerini burada serdedecekler, çok önemli ilmi ve
ülkemize faydal› hususlarda da dile getirilecek, bunlar› onlar söylesin, sizlerde dinleyici olarak bu ortam› zenginleﬂtireceksiniz, bunlar çok önemli. Ülkenin meselele rinin tart›ﬂ›lmas› fevkalade önemli ve buraya göstermiﬂ oldu¤unuz ilgi ve alaka hakikatten heyecan verici. Ve beni çok sevindiren bir husus oldu. Bunlara ne kadar fazla ilgi gösterirsek, o kadar iyi olacak. Ve birde tabii size bir tüyo daha vereyim, gitmeden önce, nerede var böyle, o kadar fazla meselemizi biran önce çözelim
evelallah.
Hepinize tekrar sayg›lar sunuyorum, en derin sevgilerimi sunuyorum, hepinize
iyi günler diliyorum, sa¤ olun, var olun, hoﬂça kal›n.
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>>> PANEL

DOLAYLI VERG‹ VE KAYITDIﬁI EKONOM‹

Tarih

: 25.10.2005

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›

Oturum Baﬂkan›

: Av. Ali ER
TÜKODER Genel Baﬂkan›

Panelistler

: Sabri TÜMER
Yüksek Ticaretliler Derne¤i Genel Baﬂkan›
Celal TOPRAK
Ekonomi Muhabirleri Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan›
Muammer KESK‹N
‹SMMMO Baﬂkan Yard›mc›s›
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Hüseyin F›rat
“Dolayl› Vergi ve Kay›t D›ﬂ› Ekonomi” paneline hoﬂ geldiniz. ﬁimdi bu panelimizde aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan’› davet ediyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan›m.

Yahya Ar›kan
Say›n Baﬂkanlar, çok sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize
hoﬂ geldiniz diyorum, hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Tabii 22 bin meslek
mensubuna böyle bir etkinlikle ilgili SMS geçtik, yaklaﬂ›k 1 haftadan beri web sayfam›zda bu panelin duyurusunu yazd›k, ama maalesef Türkiye’de meslek mensuplar›m›z›n bir eksikli¤i mi diyelim veya vergi yasalar›nda yeni bir de¤iﬂiklik olmuﬂ olsayd›
zannediyorum bu salonlar da yetmeyecekti, bunu da çok yak›ndan biliyoruz.
Ben öncelikle ‹SMMMO’yla TÜKODER’in ortaklaﬂa düzenledi¤i bu panelde birlikte olmas›ndan dolay› duydu¤umuz mutlulu¤u belirtmek istiyorum. Özellikle TÜKODER çok sevgili meslektaﬂ›m›z Mehmet Sevim’le özdeﬂleﬂti. Onu öncelikle rahmetle
anmak istiyorum. Çok büyük katk›lar› var kendisinin. Asl›nda meslek odalar›, sivil
toplum örgütlerinin bu tip iﬂ birliklerini geliﬂtirmesi gerekiyor, ülkenin as›l ihtiyac›n›n
bu oldu¤una inan›yoruz. Buraya ç›kmadan önce bir metnim vard›, bu metin üzerinden sizlere hitap etmeyi düﬂünüyordum, ama buradaki de¤erli panelistler zannediyorum konuyu detayl› bir ﬂekilde irdeleyecekler, özellikle Türkiye’de son y›llardaki kay›t d›ﬂ› ekonominin çoklu¤u, kimine göre yüzde 60, kimine göre yüzde 70, hatta
yüzde 80’lere varan bir kay›t d›ﬂ› ekonomi ve bunun nedenlerini de son y›llarda hepimiz çok iyi biliyoruz ki, beyana dayal› vergilerin azl›¤› ve dolayl› Vergilerin yüklenmesi sonucunda hepimiz yaﬂ›yoruz, biliyoruz. ‹ﬂte, en iyimser rakamlarla yüzde
70’e yüzde 30 dolayl› dolays›z vergisinin oran›.
Halbuki geliﬂmiﬂ ülkelere bakt›¤›m›zda bu oran›n tam tersine oldu¤unu hep
birlikte biliyoruz. Ben teknik detay›na inmeyece¤im, birkaç dile¤imle konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. De¤erli arkadaﬂlar, ﬂu anda Meclis’in gündemine girecek olan
vergi yasalar›n›n yeniden yaz›lmas› konusu var. Bildi¤imiz kadar›yla iki çal›ﬂma ayn›
anda yürüyor. Bunlardan bir tanesi Vergi Konseyi taraf›ndan bir çal›ﬂma sürdürülüyor, her zaman oldu¤u gibi Maliye Bakanl›¤› bürokratlar› taraf›ndan da ayr› bir
çal›ﬂma sürdürülüyor.
Tabii bu çal›ﬂmalar›n farkl› kanallardan sürdürülmesine bir itiraz›m›z yok, ama
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siz bu yasalar› ç›kart›rken sivil toplum örgütlerinin, meslek odalar›n›n görüﬂünü almad›¤›n›z takdirde ﬂu ana kadar ne kadar yasa ç›km›ﬂsa aynen uygulanmayan yasalar yoluna devam edecek. Bak›n son aylar›n çarp›c› bir yasas›ndan bahsedelim, ki
tüm meslek camias› yak›ndan yaﬂ›yor, hatta ﬂu anda unvanlar› dahi kar›ﬂt›r›yoruz.
Mali ‹dare’nin yeniden yap›lanmas› sevgili arkadaﬂlar.
ﬁimdi, soruyorum ﬂu andaki ‹stanbul’daki Gelir ‹daresi’nin baﬂ›ndaki kiﬂi defterdar m›d›r, unvan› kaç arkadaﬂ›m biliyor. Ben zannediyorum bir ço¤unuz bilmiyor.
Ama, unvan› Vergi ‹daresi Baﬂkan›, ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkan› düzeltiyorum.
29 ilde Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› kuruldu, ayn› anda hem ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› var hem ‹stanbul Defterdarl›¤› var. ﬁimdi hepimiz yaﬂad›k, örnek olsun diye
söylüyorum. Böylesi önemli olan bir yasa Türkiye’de ne kadar tart›ﬂ›ld› sevgili arkadaﬂlar›m? Böylesi önemli bir yasa, bunu uygulayacak olan camias›, yani Vergi ‹daresinde çal›ﬂan memurlar, müdürler, defterdarlar ne kadar tart›ﬂt› hepimiz yak›ndan biliyoruz ki, çok fazla tart›ﬂ›lmadan h›zl› bir sür’atle bu yap›lanma yeniden gerçekleﬂti.
Tabîî ne olacak? Bunu önümüzdeki süreçte hep birlikte izleyece¤iz, görece¤iz,
ama kayg›m›z ﬂudur: Türkiye’nin gelece¤iyle ilgili kurumsal de¤iﬂiklikler konusu biz
meslek örgütlerinin, meslek odalar›n›n, sivil toplum örgütlerinin görüﬂlerini almad›¤›n›z takdirde maalesef ülkemizin çarp›k yap›s› devam edecektir.
Geçti¤imiz günlerde Oda Dan›ﬂma Meclisi arkadaﬂlar›mla bir toplant› yapt›k.
Gerçekten ‹stanbul Odas› ve TÜRMOB ﬂu andaki bu vergi yasalar›n› t›pk› Türk Ticaret Kanunu’nda oldu¤u gibi çok yak›ndan takip ediyor. ﬁimdi, soruyorum sevgili arkadaﬂlar, bir yandan Vergi Konseyi çal›ﬂmas›n› sürdürüyor, bir yandan Maliye Bakanl›¤› bürokratlar› sürdürüyor, peki bizim görüﬂlerimizi almadan, bizim görüﬂümüze
ihtiyaç duymadan bu yasalar› ç›kartacak m›s›n›z, ç›kartmayacak m›s›n›z?
‹ﬂte, bence sevgili meslektaﬂlar›m, sevgili kat›l›mc›lar; bunun cevab›n› herkesin
vermesi lâz›m. Hangi siyasi iktidar olursa olsun e¤er konusu ile ilgili alanlarda meslek örgütlerinin görüﬂünü almad›¤› takdirde bu çarp›kl›¤a devam edecektir inanc›nday›z.
Sevgili meslektaﬂlar›m, birçok yerde ifade ettim, burada da izninizle bir konunun alt›n› çizerek konuﬂmam› tamamlayaca¤›m. 3568 say›l› yasa 1990 y›l›nda ç›kt›¤›nda gerçekten yeni bir kilometre taﬂ› olarak bu meslek örgütlenmesine baﬂlad›k.
Yine hepiniz çok iyi hat›rl›yor sunuz Tek Düzen Uygulama Tebli¤i ç›kt›¤›nda yeni bir
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kilometre taﬂ› olarak bu meslek camias›nda hep birlikte yaﬂad›k. En az›ndan Tek
Düzen Uygulama Tebli¤i ç›kt›¤›nda tek bir dili konuﬂmam›z› sa¤lad›.
ﬁimdi, tüm meslek örgütünün dikkat etmesi gereken nokta hem mesleki anlamda hem de toplumsal anlamda yeni bir kilometre taﬂ› baﬂlayacak; bu da Türk
Ticaret Kanunu’dur. ‹ﬂte gazetelerde son günlerde s›k s›k dile getiriliyor. ‹ﬂte, çayc›
ﬂu kadar trilyon bankada hesab› var veya denetçilerin kimler oldu¤unu biliyorsunuz.
Gerçekten bu kanun yürürlü¤e girdi¤i zaman Türkiye’deki tüm ﬂirketlerin hem faaliyet raporlar› hem de malî tablolar› bizler taraf›ndan denetlenecektir.
Biz ‹SMMMO olarak bu konuyu sadece kendi aç›m›zdan de¤erlendirme aç›s›ndan de¤iliz, Türkiye gerçekten ﬂeffaf bir ülke olacaksa denetimden asla kaçmamal›d›r diye düﬂünüyorum. Bu nedenle TTK Kanunu çok tart›ﬂ›lacak önümüzdeki günlerde, konuyu herkes ﬂu andaki bugün de¤erli kat›l›mc›n›n ifade ettikleri gibi baﬂta kay›t d›ﬂ› ekonomi olmak üzere, baﬂta adaletli bir vergi sistemi olmamak üzere, baﬂta dolayl› verginin ac›mas›zl›¤› olmak üzere birçok konunun çözümü bu yasan›n yürürlü¤e geçmesinden, girmesinden geçmektedir.
Bu anlamda meslek örgütünün daha çok birli¤e ve beraberli¤e ihtiyaç oldu¤u
bir dönem oldu¤unu tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyorum. Biz bu konuda önemli
ad›mlar att›k, özellikle ‹stanbul’da meslek mücadelesi içerisinde olan tüm arkadaﬂlar›m›zla geliﬂmeleri paylaﬂ›yoruz ve paylaﬂmaya devam edece¤iz. Bu süreci herkesin görmesi gerekiyor.
Ben, daha fazla konuﬂmam› uzatmak istemiyorum. Teknik anlamda arkadaﬂlar›m detayl› aç›klamay› yapacaklar. Özellikle tekrar TÜKODER’le birlikte böyle bir
paneli yapman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yorum. Özellikle de bizi yaln›z b›rakmayan Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› sevgili Celal Toprak olmak üzere Yüksek Ticaretliler Derne¤i Baﬂkan› Say›n Sabri Tümer olmak üzere TÜKODER’in de¤erli baﬂkan ve yöneticilerine ve siz de¤erli meslektaﬂlar›ma birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u belirtiyor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.

Hüseyin F›rat
Say›n konuklar, de¤erli kat›l›mc›lar; ﬂimdi panelimize kat›lan konuﬂmac›lar›
takdim ederek buraya davet etmek istiyorum.
Say›n Avukat Ali Er, Oturum Baﬂkan›, TÜKODER Genel Baﬂkan›, buyurun. Say›n Sabri Tümer, Yeminli Malî Müﬂavir, Yüksek Ticaretliler Derne¤i Genel Baﬂkan›,
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buyurun Say›n Baﬂkan. Say›n Celal Toprak, Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ‹stanbul
ﬁube Baﬂkan›, buyurun. Say›n Muammer Keskin, ‹SMMMO Baﬂkan Yard›mc›s›. Panelimizin baﬂar›l› geçmesi diliyor, sayg›lar sunuyorum.

Ali Er
De¤erli baﬂkanlar›m, de¤erli misafirlerimiz; hepinize panelimize baﬂlamadan
önce geldi¤inden dolay› tek tek teﬂekkür etmek istiyorum. Ayr›ca ‹stanbul Serbest
Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas›’n›n de¤erli Baﬂkan›’na böylesine bir etkinli¤ini
gerçekleﬂmesinde katk›lar›ndan dolay› özel olarak teﬂekkür etmek istiyorum. Sizlere buraya zaman ay›rd›¤›n›zdan dolay› teﬂekkür ettikten sonra panelimizin de¤erli
kat›l›mc›lar›na da ayr›ca teﬂekkürü bir borç biliyorum.
Biliyorsunuz ülkemizdeki dolayl› vergilerin yüksekli¤i, kay›t d›ﬂ› ekonominin ekonomi içerisindeki durumunu de¤erlendirdi¤iniz takdirde bu hem dolayl› vergiler konusu hem de kay›t d›ﬂ› ekonominin sonuçta ceremesini biz tüketiciler olarak, elbette
ki meslek mensuplar› olarak da hepimiz bunlar› yaﬂ›yoruz ama, hepimizin de ayr›ca
tüketici oldu¤u gerçe¤ini unutmadan en fazla çal›ﬂanlar›n, dar gelirlilerin ve ücretlilerin bundan etkilendi¤ini kabul etmemiz lâz›m. Bu anlamda da bu dolayl› vergiler ve
kay›t d›ﬂ› ekonomiyi irdelemek için böyle bir toplant›ya biz ihtiyaç duyduk, Tüketiciyi
Koruma Derne¤i olarak her zaman için ay›pl› mallar›n yan›nda ay›pl› hizmetlere karﬂ› do¤rudan insanlar›m›z›n ceplerini ilgilendiren konularda duyars›z kalmamak, sadece tabak tencere sat›ﬂlar›n› ya da ay›pl› maldan anlad›¤›m›z bu de¤il, siyasi iktidarlar›n uygulamalar›n›n da ay›ps›z olmas› gerçe¤inden yola ç›karak bu paneli örgütledik. Bu anlamda da hepinize tekrar teﬂekkür ediyorum.
Ben, konuﬂmac›lardan Say›n Yüksek Ticaretliler Derne¤i Genel Baﬂkan› Sabri
Tümer’e sözü verece¤im. Yeri geldi¤inde aç›klay›c› sözlerle söylemek gerekti¤ini de
söyleyece¤imizden emin olun. Buyurun Say›n Baﬂkan›m.

Sabri Tümer
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Sayg›de¤er ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Malî Müﬂavirler Odam›z›n de¤erli Baﬂkan›, Malî Müﬂavir Muhasebeciler Birli¤imizin
de¤erli Baﬂkan›, TÜRMOB’umuzun Denetim Kurulu Üyesi Say›n Mehmet Ali arkadaﬂ›m›z, sayg›de¤er baﬂkanlar, sayg›de¤er arkadaﬂlar›m; Yüksek Ticaretliler camias›
ad›na ve ﬂahs›m ad›na hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Bu güzel salonda konuﬂma yapmak gerçekten beni birazc›k heyecanland›rd›.
Çünkü, bizler böyle bir güzel salonda toplant›lar yapabilmek için y›llar önce hep özlem duyduk. Gazeteciler Cemiyeti’nin salonunu kiralad›¤›m›z zaman, oran›n ücretini
ödedi¤imiz zaman çok mutlu olurduk, çünkü ora bizim için gerçekten çok anlaml›yd›.
Böyle güzel bir salonun yap›m›n› gerçekleﬂtiren baﬂta Yahya Ar›kan ve arkadaﬂlar›na teﬂekkür ediyorum, bütün camia ad›na minnetlerimi sunuyorum. Çünkü, kiﬂiler
hep gelip geçicidir, ama kiﬂilerin meydana getirdi¤i eserler süreklilik kazan›r. O süreklilik de kurumlar›n varl›¤›n›, kurumlar›n ölmezli¤ini gösterir. Ben, tekrar kutluyorum. Dilerim biz de birçok toplant›lar›m›z› Yüksek Ticaretliler camias› olarak burada
yapmaya gayret ederiz.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m güzel bir olay, güzel bir olay›n unsur ve muhataplar›na bakt›¤›mda Tüketiciyi Koruma Derne¤i, yani dolayl› vergileri ödeyen kesimin tek temsilcisi. ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Malî Müﬂavirler Odas›, Türkiye’nin en büyük Odas› ve beyana tabîi verginin de içerisinde yer alan bir kurumun
temsilcisi. ﬁimdi, çok enteresan bir olay. Bir dolays›z verginin vergi içerisinde muhatap, biri de dolayl› verginin muhatab› veya biz iki kitleyi bir araya getirerek bu panel konusu yapacaksak gerçekten çok enteresan bir konu oluﬂacak. Çünkü, biz kendimizi eleﬂtirece¤iz yerine göre, mükellefi eleﬂtirece¤iz, Maliye Bakanl›¤›’n› eleﬂtirece¤iz, arkadaﬂ›m›z da bunu en büyük vergi ödeyen pay olarak da kendilerinin buradan ç›kan fikirler do¤rultusunda ayd›nlanm›ﬂ olarak gidecekler.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, dolayl› vergiler ve kay›t d›ﬂ› ekonomi. ﬁimdi,
derneklerin bir kamu hizmetini yapabilmesi için bir giderleri var. Bu giderleri karﬂ›layabilmek için mutlaka bir kamu gelirlerine ihtiyaç var. Kamu gelirleri de nerelerden
karﬂ›lan›yor? Gelir üzerinden al›nan vergiler, sebep üzerinden al›nan vergiler, harcama üzerinden al›nan vergiler. Bunlar›n alt baﬂl›klar›na bakt›¤›m›z zaman gelir vergisi, kurumlar vergisi gelir üzerinden al›nan vergiler. Sebep üzerinden al›nan vergiler
de emlak vergisi, motorlu taﬂ›t vergisi, veraset ve intikal vergisi, taﬂ›t al›m vergisi,
harcama üzerinden al›nan vergilere bakt›¤›m›zda özel tüketim vergisi, taﬂ›t al›m
vergisi, banka sigorta muameleleri vergisi, banka vergi ve harçlar dedi¤imiz bölüm
lere ayr›lmaktad›r.
ﬁimdi, bu Türkiye’nin kamu giderlerini karﬂ›layacak gelirin tüm dün yada yüzde
75’le 90’› vergi gelirlerinden oluﬂur. Ça¤daﬂ dünyadaki devletlerin temel kurallar›ndan bir tanesi budur. Türkiye’de de ayn› ﬂekilde yüzde 75’le 90 aras›ndaki bölümün
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bu vergilerden karﬂ›land›¤›n› tespit etmeliyiz. Ancak, dünya de¤il, Avrupa Birli¤i ülkelerine bakt›¤›m›zda Avrupa Birli¤i ülkelerinde 15’in ortalamas› yüzde 28 dolayl›
vergilerden karﬂ›lanmas›. 25 Avrupa Birli¤i ülkesine bakt›¤›m›zda ise yüzde 33 ortalamas›. Yani, 10 yeni ülkenin gelmesi Avrupa Birli¤i’nde 56 kalem birden yukar›
dolayl› vergileri iﬂletmiﬂ. Gayet do¤al. Çünkü, Avrupa Birli¤i’nin 15 ülkesinin beyan
üzerindeki ald›¤› vergi çok yüksek oldu¤u için aﬂa¤›larda dolayl› vergi, di¤erleri girince biraz daha yukar› yükselmiﬂ oluyor.
Sevgide¤er konuklar, Türkiye bakt›¤›n›z zaman olay tam tersi. Yani, ça¤daﬂ
ülkelerin dolayl› vergilerinin azald›¤› yerde Türkiye’de ise tam tersi, yükselmiﬂ. Y›llar
olarak verdi¤imde 1993 y›l›nda yüzde 51.9 dolayl› vergi tüm vergi gelirlerinin içerisinde toplanan, 1998’de 53.4, 199’da 54.6, 2000 y›l›nda 59.1, 2001 y›l›nda 59.6,
2002 66, 2003 67, 2004, 69, 2005 75’lere varaca¤› ﬂu anda, belki de 77’lere
varaca¤› ﬂu an göstermekte rakamlar.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, burada bir çeliﬂki var, yani dolayl› vergi sürekli Türkiye’de art›yor. Peki, dolayl› verginin muhatab› kim? Dolayl› verginin muhatab› müstehlikler, yani o mükellef olmayan bir kiﬂi. E¤er bu kiﬂi ayda 500 milyon
para kazan›yorsa da bu vergiyi ödüyor, 2 milyar kazan›yorsa da ödüyor, 100 milyar
kazan›yorsa da ödüyor bu vergiyi. ﬁimdi, onun için dolayl› vergiler adil olmuyor.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar›m, peki biz bu durumlara Türkiye nas›l geldi? ﬁimdi,
1950 y›l›nda Türkiye’de modern vergiyi kuran, Yüksek Ticaretliler Türkiye’de vergiyi
kuran bir kuruluﬂ. Ali Ar›o¤lu ile 1950 y›l›nda Türkiye’de ilk gelir kurumlar vergisini,
Vergi Usul Kanunu’nu getiren kiﬂi, hesap uzmanl›¤›n› da kuran bir kiﬂi. O zamanki
kurulan o çok iyi bir sistem y›llar sonra yozlaﬂarak bugün art›k tamamen devre d›ﬂ›
kal›r, yeni baﬂtan yeni yaz›l›r veri kanunlar› haline geldi.
Peki Türkiye niye böyle oldu? Türkiye 1950’lerde yüzde 50 dolayl› vergi var iken
ve 2005’lerde yüzde 75’lere yükseldi. Hiçbir ülkede böyle bir ﬂey olamaz. Amerika’da vergi hocas›n›n biri diyor ki, stopaj usulüne, dolayl› vergiye dayanan ülkelerin
yöneticileri ahmakt›r diyor. Çünkü, vergi verme al›ﬂkanl›¤›n› yok ediyorsun diyor.
Hatta K›br›s’ta biliyorsunuz yüzde 90’a yak›n bir ﬂey vard›, bizim Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde dolayl› vergi var. Soruyorlar Baﬂbakan’a niye bu kadar çok var, denetim eleman› yok mecburen bu yola gidiyorum, yani dolayl› vergiyi art›r›yorum diyor. Demek ki, devletin kudretsizli¤inden kaynaklanan bir nokta var.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, 1980 y›l›na geldi¤imizde bu duruma gelmemi-
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zin nedenlerini çok iyi bilmemiz lâz›m. 1980 y›l›na kadar Türkiye’de kamunun borçlanmas› Maliye Bakanl›¤›n›n kendi bünyesinin içerisindeki Hazine bölümüyle, müdürlü¤üyle, müsteﬂarl›¤› demeyeyim, kendi müdürlü¤üyle içinde yap›l›yordu.
Rahmetli Turgut Özal iktidara geldi¤inde borç, çünkü Maliye Bakanl›¤› sürekli
engel oluyor borçlanmaya, kat› bir Bakanl›k, geçmiﬂi yaﬂam›ﬂ bir Bakanl›k ve Mustafa Kemal’in ‹stiklal Savaﬂ›’nda gerçekten Maliye Bakanl›¤›, Maliye Bakan› olan kiﬂi hep yan›nda, bu iﬂleri bilen bir kiﬂi oldu¤u için bürokrasi de bu do¤rultuda e¤itilmiﬂ. Diyor ki, o zaman diyor Maliye Bakanl›¤›’ndan Hazine’yi ay›ral›m. 1983’ten sonra Hazine Müsteﬂarl›¤› ayr›ld›, tamam. Demek ki Maliye Bakanl›¤› para toplayan bir
bakanl›k oldu, Hazine Müsteﬂarl›¤› da borçlanan ve o paray› idare eden bir makam
haline geldi.
Ve ilk defa bankalar devreye girdi; bankalar borç para verme pozisyonuna girdi ve 1980’den sonra süratle Türkiye’nin borcu artmaya baﬂlad›. Bugün Türkiye’nin
1984 y›l›nda 25 milyar dolar d›ﬂ borcu var. Bunun yaklaﬂ›k 89 milyar dolar› özel
sektöre, 15 milyar dolar› da devlete ait borç. Bak›n 25 sene içerisinde ve 2005 y›l›nda Türkiye’nin 327 milyar dolar borcu var, 327 milyar dolar. 327 milyar dolar›n
yaklaﬂ›k 100 milyar dolara yak›n bölümü özel sektöre olurken 227, 230 milyara yak›n bölümü devletin. Demek ki, 15 milyar dolardan 230 milyara yak›n devletin özel
sektöre borcu olmuﬂ. Özel sektörü bir tarafa b›rakt›m.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bunun y›ll›k faizi 66 katrilyondan geçen y›l
57, bu sene 46 katrilyona düﬂme durumu var, yani aﬂa¤›ya faizinin dolar›n fiyat›n›n sabit kalmas›ndan dolay› aﬂa¤› do¤ru iniyor faiz. Peki, ﬂimdi düﬂünün ki, 100
katrilyonluk bütçede, geçen 2005’te 130 küsur katrilyon, bu sene 144 zannediyorum, 14 katrilyonluk bir aktarma var. Bunun yaklaﬂ›k 50 katrilyonunu bir kiﬂi olarak
veriyorsunuz, faiz olarak, faiz ve bugün bütçenizin idaresi IMF ve Dünya Bankas›n›n
elinde. Sizin, bizim ülkemiz ﬂu anda IMF’nin temsilcileri kanal›yla sürekli denetim alt›nda. Yani, siz bir ülkesiniz, kendi bütçelerinizi ayarlayam›yorsunuz. Yüzde 6,5 fazla verece¤im diye bugün yat›r›ma 7 milyar dolardan bir kuruﬂ fazla para ay›rtm›yor
bak›n size, ay›rtm›yor, sen bunu ay›ramazs›n.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, demek ki bütçe disiplini harcamalar› mümkün
oldu¤u kadar k›sacaks›n ve buna karﬂ›l›k da gelir getirici unsur bulacaks›n, gelir bulacaks›n. Peki, geliri nereden alacaks›n? Biraz önceki sayd›¤›m baﬂl›klardan. Peki,
bunun içerisinde en büyük olan baﬂl›k, Gelir ve Kurumlar Vergisi. Alam›yorsun, ala-
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may›nca ne yapman lâz›m bu borcu için. ‹ﬂte arkadaﬂlar›m›n hakl› olarak ben muhatab›y›m dedi¤i, ben bunun karﬂ›s›nda eziliyorum dedi¤i olayla karﬂ›laﬂ›yorsun, dolayl› vergileri art›r›yorsun ve toplumu art›k can›ndan bezdirinceye kadar art›r›yorsun.
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, olay bu. Demek ki, biz gelire dayanan vergilerden
alam›yorsan bunun bir yerden almak durumundas›n, çünkü sen alacaks›n arkadaﬂ
diyor, bana bu paray› ödeyeceksin, olaya IMF ve Dünya Bankas›’na belli bir yerde
kendinizi kapt›rm›ﬂs›n›z ve bugün 327 milyar dolar borçla Türkiye en borçlu ülkeler
içerisinde 3 tanenin aras›nda geliyor, 3 ülkenin aras›nda geliyor ve Arjantin’le birlikte Türkiye ﬂeyde, dolayl› vergide baﬂa baﬂ gidiyor ve ikisi de, Arjantin de, Türkiye
de, ikisi de IMF’nin ve Dünya Bankas›’n›n borçlu oldu¤u, en çok borçlu oldu¤u ülkelerden bir tanesi. Param› al›yorum diyor, nas›l istersen git bul bana paray› diyor.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, biraz önce dedi¤im gibi ça¤daﬂ Bat›’da yüzde
33 olan yaklaﬂ›k yüzde 67’si beyan usulüne tabî olan. Bak›n, bizim son vergi raporu
var, ﬂimdi bu vergi raporunda, ben bunu baﬂka yerden almad›m, vergi raporundan
ald›m. ﬁimdi, yine bu kitapta ﬂunu söylüyor: Bak›n Türkiye’nin kay›t d›ﬂ›n› besleyen
üç tane kaynak var. Bir tanesi kay›tl› olmayanlar, kay›tl› olmayan mükellef say›s› o
kadar fazla ki, Genel Baﬂkan›m›n çok güzel sözleri var, hep bunu hat›rlar›m ben. Ya
diyor Türkiye’de 44 milyon seçmen var, 3 milyon mükellef var bu nas›l iﬂ diyor ya,
bunun en az yüzde 100’ü daha olmas› lâz›m. Yani, 4’se 8 milyon olmas› lâz›m. Demek ki yani 4 milyon bir kaça¤›m›z var, yani bir yerlerden bilemiyoruz nas›lsa kaçak?
ﬁimdi, demek ki bu kay›t d›ﬂ›n› besleyen kaynaklardan bir tanesi hiç kayd› olmayan Say›n Temizel’in dedi¤i gibi yüzerken büyük paralar kazan›p trilyonu kazanan
kiﬂiler, herhangi bir beﬂ kuruﬂ da vergi vermiyorlar. Ve bir de dolayl› vergilerden kaçak durumuna, kay›t d›ﬂ›na düﬂenler var. Yani, siz zannediyor musunuz ki, siz dolayl› vergiyi art›r›yorsunuz bir o kadar da kaça¤› ço¤alt›yorsunuz. Çünkü, vergiyi ço¤altt›kça adam diyor ki, ben ya hiç gerek yok, sen vermiyorsun ama, ben sana böyle vereyim, yani fiﬂ kesme, hatta uluslararas› ticarette kay›yor. Niye? Siz içkiyi haram diyerek vergiyi ço¤alt›rsan›z aha dün yakaland›, 2 koca TIR ﬂiﬂeler dolusu viskiler geliyor ve Irak s›n›r kap›s›ndan sigara giriyor. 120 milyar âdet sigara tüketiliyormuﬂ Türkiye’de, bunun 20 milyar adedi kaçak geliyor, petrol keza ayn› ﬂekilde.
Biz zannediyoruz ki, e¤er dolayl› vergiyi art›r›rsak bir kazanç gelecek. Tam tersine
kazanç gidiyor ve kaçak daha da ço¤al›yor. ‹kinci kaynak buras›. Üçüncü kaynak,
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bizlerin içinde oldu¤umuz ve hiç de sorumlulu¤unu yüklenmedi¤imiz ve bu camian›n
liderleri her kürsüde ve her yerde her alanda bu sorumlulu¤u her taraftan atm›ﬂt›r.
Say›n Baﬂkan›m bize her zaman anlatt›, dedi ki, bu siz Maliye Bakanl›¤› bu
kafayla giderseniz dolayl› vergileri yüzde 100’e ç›kar›rs›n›z, siz bu camiaya kulak verin sözlerine, bu camian›n söylediklerine dikkat edin, alaca¤›n›z, tasarruf da yapaca¤›n›z herhangi bir muamelede veya ç›karaca¤›n›z tebli¤de, kanunda bizim camiam›z›n lütfen görüﬂlerini al›n dedik. Ama, hiçbir zaman görüﬂlerimizi almad›lar ve
bunu da iﬂaret ettik, bak›n dedik ki kay›t d›ﬂ›, biz kendi müﬂterimizi kendimiz gibi
bir taraftan da muhbirlik yap›yoruz yani. Kardeﬂim bak böyle böyle böyle, bunu böyle de¤il böyle yap diyoruz. Bu camian›n her zaman her yerde söyledi¤i do¤rular var,
çünkü biz yurtseveriz, biz bu memleketin vergisinin mutlaka verilmesinden taraf›z.
Vergi olmayan ülkede o ülke hiçbir olay›n›, haysiyet ve ﬂerefini koruyamaz. Aynen
bugün Türkiye’de görüyorsunuz, adam 8 milyar dolar veriyor Irak’a diyor giremezsin. E¤er diyor girerseniz sana bu paray› vermem diyor. Düﬂünün, yani senin orada
topraklardan içeri girerek insan›n›, askerini öldürüyor, senin onu kovalama hakk›n›
bile elinden al›yor. Hay›r diyor, sana 8 milyar dolar verece¤im, ama sak›n ha bunu
böyle de¤il böyle yapacaks›n diyor.
ﬁimdi yine bu kitapta 2003 y›l›na yer verilmiﬂ. Kay›tl› basit usuldeki 829 bin
kiﬂi var, bunlar 4 milyondan ayda 48 milyon lira vergi veriyor ve senede 38 trilyon
para tutuyormuﬂ. ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂ›m, biraz önce basit usule tabî taksiyle geldim, adam 500 milyon para veriyormuﬂ y›lda, 494 milyon lira, bir taksi 450
milyar lira, günlü¤ü yevmiyesi 100 kâ¤›t, 50, 50, 100. Yani ayda 3 milyar çarp› 36
milyar, taksinin fiyat› sürekli yükseliyor, 36 milyar kâr. Bunun, 36 milyar›n 6 milyar›n›
masrafa versin, 30 milyar. Ve 30 milyar para kazanan bir adam 594 milyon lira vergi
veriyor. 450 milyar lira sermaye ile kuran bir iﬂletme 36 milyar para kazansa, b›rak›n
30 milyar› yüzde 20 verirse 6 milyar vergi veriyor ve bir risk içerisinde.
Ve devam ediyorum ve Türkiye’de diyor gelir vergisi mükellef say›s› 1 milyon
738 bin kiﬂi gerçek usul defter tutuyormuﬂ. Bunlar›n verdikleri 1 katrilyon 632 trilyon para veriyor 2003 y›l›nda. Ve kurumlar vergisi mükellefleri ise 605 bin 020
âdet ve bunun yar›s› boﬂ, yani faaliyetsiz, 400 diyelim de bunun veren tüm pay› da
5 bin tane kurum veriyor.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, Mehmet Aral’›n güzel bir laf› var, e¤ri oturup
do¤ru konuﬂal›m. ﬁimdi, Türkiye e¤er bu kadar mükelleften ve bu kadar da hiç kayd›
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olmayan mükelleften bu paray› topluyorsa, bak›n burada toplanan para 100 katrilyondan en fazla 3 katrilyon toplan›yor, yüzde 97, biraz sonra 75’lerin içerisinde
petrol vesairelerden al›nan, yani onlar› koymuyoruz ve servetten al›nan vergileri
koymuyor. Siz bunun ancak yüzde 78’ini alabiliyorsan›z 92’sini di¤er vergilerden al›yorsan›z sizin vergi sisteminiz çökmüﬂ demektir. Mükellefiyet, yani sistem bitmiﬂ
demektir. Sizin art›k olay›n›z tamamen dolayl› vergiye dönmüﬂ, fakir zengin ay›rt
etmeden o vergiyi al›yor durumuna düﬂmüﬂsünüz demektir. Dolay›s›yla, sosyal devlet ilkesini de yok etmiﬂsiniz demektir, sosyal devlet diye bir ﬂey yok. Siz fakirden
ayn› vergiyi al›yorsan›z, zenginden ayn› vergiyi al›yorsan›z art›k bitmiﬂtir sosyal
devlet vesair. Durum bu ﬂekle gelmiﬂtir.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bunun topluma ne, tabii bunun bir faturas›
var, bu olay›n bir faturas› var. Ne oluyor, toplum, bu tür bir hareketten sonra, böyle bir olayla muhatap oluﬂundan sonra toplumda neler meydana geldi? ﬁimdi buna
bakt›¤›m›z zaman, ki ben biraz merakl›y›m böyle gitti¤im yerlerde sürekli insanlarla
konuﬂurum, insanlarla konuﬂup notlar al›r›m, ne düﬂünüyor ne yap›yor filan diye.
ﬁimdi, kay›t d›ﬂ›n›n art›ﬂ› toplumda kayna¤› belirsiz çok büyük servetlerin oluﬂumuna neden oluyor. Görüyorsunuz, bir bankaya talip olan bir kiﬂi kalk›yor 350
milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 trilyon, neyse bilemiyorum bir sürü paralar veriyor, hiçbir tane insan demiyor ya kardeﬂim anlad›k da yani sen bu paray› nereden
buldun, nas›l oldu da sen bunu alabiliyorsun, bununla ilgili bir ﬂey var m› diye kimse
sormuyor.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bak›n bu çok önemli. Bat›’da, Almanya’da vergi polisi var, bir araba al›rs›n›z, bak›n çok önemli. Bir araba ald›n›z de¤il mi, hemen
adam sorarlar nereden ald›n kardeﬂim arabay›? Polis ya, yani Alman, yani Türkiye’den çok mu özgürlü¤üne farkl› bak›yor. Hay›r, özgürlü¤ün en geliﬂti¤i yer Bat› diyoruz ya. Hay›r nereden ald›n kardeﬂim diyor, sen nereden buldun bu paray› da ald›n. Ha, bankadan kredi ald›m, bankada param vard›, babam verdi, ama banka hesab›m bu. Meselâ yok. Ama, vermediysen bunun hesab›n› vereceksin.
Türkiye’de dikkat ederseniz ﬂu 25-30 y›l›n içerisinde kayna¤› belirsiz o kadar
büyük sermayeler ortaya ç›k›yor ki, bunu görüyorsunuz yani, hep yani benim bunu
anlatmama lüzum yok. Yani, neden niçin hep diyoruz ya biz iﬂte, biz ça¤daﬂ insanlar›z, neden niçin sorusunu sorar›z, neden, ﬂu neden dedi¤in zaman nereden buldun
kardeﬂim sen bu paray›?
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Emin olun yüzde 80’inden fazlas› kara parad›r. Yani, kay›t d›ﬂ›d›r. Ama, kimse. Niye? Yo aman ha ekonomi dalgalanmas›n. Kardeﬂim buras› aﬂiret devleti de¤il
ki, ekonomi bir kere dalgalan›r, üç sene dalgalan›r oturur yerine. Yani Mustafa Kemal’in ülkesi bu kadar ﬂey mi yani, böyle sallapati, soru sorulmaz, alan vurur giden
gelir herhangi bir ülke mi yani? Bunun durun deme noktas› var de¤il mi bir yerde
dur diyeceksin. Maalesef bunu diyemiyoruz. Örnek son bugün Cumhuriyet gazetesinde okudum, Say›n Osman Ar›o¤lu Gelir ‹daresi Baﬂkan›m›z, ﬂöyle bir ibare kullan›yor ve gazeteci soruyor, diyor ki, dolayl› vergiler artacak m› yine? Yok diyor art›rmamaya gayret edece¤iz. Peki diyor, o zaman diyor kay›t d›ﬂ›n›n üzerine gidecek
siniz. Vallahi diyor ona henüz haz›r de¤iliz.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, yani bu belli bir yerde ﬂunu ben kabul ediyorum. ‹ktidarlar›n ekonomik tercihleri kendilerinindir. Gerçekten ona müdahale etmemek lâz›m. Bat›’da böyledir. Her iktidar›n bir ekonomik tercihi vard›r, ama bu ekonomik tercih yüzde 90 sistemin üzerine oturur. Sistemin yok edici bir ekonomi tercihi
olamaz. Yani, bugün Almanya’da Merkel’in partisiyle Schröder’in partisinin aras›ndaki fark yüzde 10’dur, çünkü her ﬂey sistemin üzerine oturur, sistemin d›ﬂ›na
hiçbir ﬂey ç›kamaz. Ama, Türkiye’de bak›yorsun olaya hiç dokunan bile yok yani, büyük bir farkl›l›k var.
‹kincisi, toplumda vergi duygusunu yok eder kay›t d›ﬂ›. Neden? Çünkü bak›yorum yan›mdaki Mehmet tüccar 50 milyar vermiﬂ, öbürü hiçbir ﬂey vermemiﬂ. E, 50
milyar veren, ya ben enayimiyim diyor, ben de vermeyeyim diyor. Zamanla toplumda
vergi verme al›ﬂkanl›¤›n› yok ediyor ve dolay›s›yla, bizlerin sayg›nl›¤›m›z› da aﬂa¤›lara çektiriyor. Diyor ki, bana sen diyor yapsan ne olur yapmasan ne olur, çok bilsen
ne olur bilmesen ne olur. Çünkü, diyor bu kimse soran yok eden yok. Nas›l olsa oraya da 1 milyar lira sen bana 50 milyar verir din kardeﬂim diyor. Bunu karﬂ›laﬂ›yorsunuz zannediyorum arkadaﬂlar, aynen böyle diyor.
Dolay›s›yla, çok iyi mesle¤i yapan bir arkadaﬂ›mla mesle¤ini çok iyi yapmayan
arkadaﬂ›m›n aras›ndaki farkl›l›¤› ortaya koymay› da önlüyor. Bak›n kay›t d›ﬂ›n›n getirdiklerine bak›n. Çünkü, adam söylüyor, inceleyen yok, incelemeye bak›yorsun yüzde 1,52.
Ve toplumun ülke sorunlar›na karﬂ› duyars›zlaﬂt›r›yor. Çünkü, adam bir ﬂeyi
alm›ﬂ, cebine atm›ﬂ, onu gizliyor, gizledikçe, yani bunu baﬂ›n› sokar, dünyadan haberi yok, bunun gibi ben diyor nas›l olsa bunu ald›m, yukar›da parlamentoda al›yorlarsa dahi a¤z›n› açm›yor. Çünkü, kendisi de ayn› ﬂeyi yap›yor, sorgulayam›yor.
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O zaman ülke sorununa karﬂ› da duyars›z oluyor ve en önemlisi ülkeler d›ﬂ ülkelere karﬂ› Say›n Maliye Bakan›m›z Say›n Kemal Unak›tan’›n TÜRMOB kongresinde
söyledi¤i gibi, biz uluslararas› sorunlarda bu paras›zl›k yüzünden konuﬂam›yoruz.
Ve en önemlisi de iﬂte uluslararas› olayda o ülkenin konuﬂma hakk› her zaman k›s›t
lan›yor ve geri plana at›l›yor. Biraz önce söyledi¤im gibi Kuzey Irak, Kerkük, K›br›s,
Ege ve birçok olaylarda oldu¤u gibi sizi sürekli durduruyorlar.
Hakl› adam, bugün 24 saat içerisinde iﬂte san›yorum ülkede ekonomik kriz
yaratt›. Ne olacak ben IMF’yle Türkiye’ye anlaﬂmay› çekiyorum der, çekti¤i an 40
milyar dolar bilmem s›cak para var, yar›n kaçmaya u¤raﬂ›r, kaçarken piyasa allak
bullak olur, lakin bakars›n 2 gün sonra Türk ekonomisi felç olmuﬂ. Neden? Bunlardan dolay›. Bunun içinde kay›t d›ﬂ›n›n getirdi¤i olay bu.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂ›m, bir de dolayl› vergilerin art›ﬂ›n›n getirdi¤i var.
Dolayl› vergilerde az gelirli, nüfusumuzun yüzde 80’ini az ve orta gelirliler teﬂkil ediyor. Kaymak tabakay› yüzde 20 yiyor, millî gelirin yüzde 55’ini yüzde 26, geri kalan
yüzde 80 kendi aralar›nda pay ediyor. Siz pay› ald›kça üzerinden dolayl› vergilerle
toplumda fakirleﬂme baﬂl›yor ve sosyal bar›ﬂ›n bozulmas›na neden oluyor. Öbürü
ﬂiﬂ, öbürü zay›f, zay›f olan ﬂiﬂmana sür’atli düﬂman ve her zaman düﬂmanca bak›yor, bakmak da durumunda. Çünkü, o ondan sürekli al›n›yor, ona da sürekli veriliyor.
Hele hele en önemlisi gençlerimiz olan çocuklar›m›z, ben bir üniversite temsilcisiyim ayn› zamanda. Bugün Marmara Üniversitesi’nin çocuklar›yla oturup konuﬂtu¤umuz zaman sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, mezuniyet törenlerinde bunu bilhassa
bilmenizi istiyorum. Yüzde 80 çocuk yurt d›ﬂ›nda gelece¤ini ar›yor. Orada bulaﬂ›kç›l›k yapmaya, yer süpürmeye raz›, Türkiye’den gitmek istiyorlar, gelece¤imiz olan
çocuklar›m›z. ‹ﬂte, maalesef bu, yani buraya do¤ru Türkiye’yi getiriyoruz. Buraya
getirenler ne? ‹ﬂte, vergi alamama, yat›r›m yapamama, dolayl› vergileri koyma, ana
babay› fakirleﬂtirme, çocu¤una gerekli yard›m›, gerekli imkânlar› sa¤lamama gibi
pozisyonlar›n hepsini içinde görüyoruz.
ﬁimdi, çok enteresan ufac›k bir notum var. Hesap uzmanlar› raporunu tetkik
ediyorum geçende, hesap uzmanlar›n›n yay›nlad›¤› 2002-2003 y›l› ile ilgili raporda
1668 tane vergi mükellefleri incelenir. Hep 3 liran›n 1 liras› matrah olarak gösterilmiﬂ, 2 liras› kaç›r›lm›ﬂ. ﬁimdi, e¤er 2 liras› kaç›r›l›yorsa bunun dikkat edin, 2 liras›
kaç›r›l›yorsa bunun Say›n Baﬂkan›m›n iﬂaret etti¤i gibi, kimi 50 diyor, kimi 60 diyor, kimi 70 diyor, o zaman yüzde 100’lere varan bir rakamla Türkiye’de, bak›n yüz-
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de 100’lere varan bir rakam var o zaman Türkiye’de kay›t d›ﬂ›l›¤›n boyutlar›nda.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, kay›t d›ﬂ› Almanya’da yüzde 12, Fransa’da
yüzde 13, ‹spanya’da 5, Rusya’da 75, Türkiye gibi bizim ülkemizde ise 60’la 100
aras›nda kay›t d›ﬂ› ekonomi de¤iﬂiyor. OECD’nin, Dünya Bankas›’n›n raporlar›nda
tespit edilen. ﬁimdi, bu esas› alsak acaba kay›t d›ﬂ›n›n ﬂöyle bir millî gelire oranlasak nas›l bir tablo ç›kar karﬂ›m›za. E¤er, vergi zor bir aland›r, devlet vergi zor ama
alabilmeli, almal› diyorum. Bakt›¤›m›z zaman Türkiye 2001 y›l›nda 150 milyar dolar
gayrisafi millî has›las› var resmi.
ﬁimdi, kay›t d›ﬂ›n›n tarifini iktisatç›lar ﬂöyle yap›yorlar. Herhangi bir belgeye
dayanmayan ve gayrisafi millî hesaplar›nda kavranamayan tüm gelirlere, belgeye
dayanmayan gelirlere kay›t d›ﬂ› deniyor. Demek ki, 150 milyar dolar›n içerisinde o
dedi¤iniz belgeye girmeyen kazançlar 60 üzerinden alsak, çok iyi bir asgari rakamlardan Türkiye’nin 2001 gayrisafi millî has›las› 240 milyar dolard›r, 150 de¤il, 240
milyar dolard›r. Bundan yüzde 20 alsa vergi pay›n›, ki yine en az, Avrupa Birli¤i ülkelerinde yüzde 32’lerde, ben 12 kalem daha aﬂa¤›ya iniyorum. 48 milyar dolar yapar. 2002 y›l› 200 milyar dolar gayrisafi millî has›las›, e¤er yüzde 60’sa 320 milyar dolar yapar, 20’si 64 milyar dolar, 2003’te 240 milyar dolar Türkiye’nin gayrisafi millî has›las›. Bunun kay›t d›ﬂ›s›yla birlikte 384 milyar dolar, 77 milyar dolar
bütçeye parayla, 2004 302, e¤er kay›t d›ﬂ›y› korsak 482 milyar dolar ve yaklaﬂ›k
97 milyar dolar bir bütçeye ve gelir gider, ki herhangi bir bütçe aç›¤› Türkiye’ye söz
konusu olmaz ve borçlar›n da yaklaﬂ›k 10 y›l içerisinde bitme ﬂans› var. Ama, bunu
yapabilmesinin içinde Türkiye’de ulusal bir mutabakat olmas› gerekir diye düﬂünü
yorum.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bunu söyledikten sonra benim önerilerim ﬂunlar: Kay›t d›ﬂ› ekonomiyi en aza indirebilmek için siyasi partiler dahil mutlaka toplumsal bir mutabakat sa¤lanmas› gerekir. Aksi takdirde siyasi partilerin ben herhangi bir iktidardaki siyasi partinin ben bunu yapaca¤›m demesi çok zor bir olay.
Yani, toplumsal mutlaka bir mutabakat olmas› gerekir. Çünkü, ilk önce bunu siyasi
partilerden baﬂlatmak lâz›m.
Bugün trilyonlarca para harc›yorlar, hiç kimse hesab›n› bile sormuyor. Yani
nereden geliyor, nas›l geliyor bunu sormuyorlar? Bu toplumsal mutabakat›n sa¤lanmas›nda meslek odalar›m›za ve bizler gibi derneklere mutlaka duruﬂumuzu net
bir ﬂekilde ortaya koymam›z gerekir.

>>> 1990-2006 PANELLER

1527

6-1.qxp

10/4/08

4:39 PM

Page 1528

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Ve mutlaka “nereden buldun” yasalara girmesi gerekir, muhakkak “nereden
buldun”u yasalara koymak zorunday›z. Say›n Bakan bunu geçenlerde Hesap Uzmanlar›’n›n 60’›nc› kuruluﬂ y›ldönümü münasebetiyle Ankara’da yap›lan toplant›da
söyledi. Dedi ki, anlad›k ki, art›k o da rahats›z herhalde dolayl› vergilerden mutlaka
“nereden buldun”u vergi yasalar›m›za koyulmas› gerekti¤ini söyledi.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, ﬂimdi ‹stanbul Odas› bundan 12 y›l önce çok
güzel bir olay gerçekleﬂtirdi tüm odalar› bir araya toplayarak, toplu halde. Kay›t
d›ﬂ› ekonominin mutlaka önlenmesi gerekti¤ini söyledi. Bu önlenmedi¤i takdirde bunun alt›nda hepimizin kalaca¤›n› söyledi.
ﬁimdi, bu tür toplant›lar›n daha çok, daha s›k, daha inançl› yap›lmas› gerekir
ve toplumun da buna ayd›nlat›lmas› gerekir, bununla bunun haz›r olmas› gerekir ki,
bu odalar›m›z›n arkas›nda durulmas› lâz›m. Aksi takdirde onlar da belli bir yere kadar dayanabilirler.
Vergi denetimleri yüzde 50’ye ç›kar›lmal›d›r, Türkiye’de yüzde 3 vergi denetimi
vard›r. Onu da yapam›yorlar. Görüyorsunuz ﬂu anda kavga var kendi aralar›nda,
hesap uzman›, maliye müfettiﬂi, vergi denetmeni, kontrolör kavgas› yaﬂan›yor. Hâlen dahi, yani Türkiye’nin bitmiﬂ görüyorsunuz hali, bir tabloyu gördük. Bitmiﬂ hâlen
daha vergi denetiminin yok ben sen üstesin, ben alttay›m, ben yanday›m, sen oradas›n diye bunun kavgas›n› yap›yorlar. Ne ac› bir olay. Yani, Türkiye bitmiﬂ de biz
daha kendi halimize, b›rak›n kardeﬂim bunu da, Türkiye’nin gelirini art›r›c› bir kurum
olarak olaya nas›l sahip ç›k›lacaksa o yönde bir sahip ç›k›n, Türkiye’yi belli bir noktaya ç›karmam›za yard›mc› olun diye düﬂünüyorum.
Ve en önemlisi 3568 say›l› yasaya göre ruhsat alm›ﬂ meslek mensuplar›n›n
denetimden geçmeyen hiçbir beyan kabul edilmemelidir, hiçbir beyan kabul edilmemelidir. Yani, popülist politikalarla Türkiye hiçbir yere gidemez. Bugün buraya gelmiﬂtir, yar›n daha kötü olacakt›r. Çünkü, ekonomisi güçlü olmayan ülkeler harap olmaya mahkumdurlar.
Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde. Beyler diyor ben
diyor zafer kazand›m, ama bu zafer iktisadi yönden taçland›r›lmazsa, iktisadi yönden güçlendirilmezse bu kazan›lm›ﬂ zafer hiçbir iﬂe yaramaz diyor. Beni dinledi¤iniz
için hepinize teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.
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Ali Er
Sevgili üstad›m›za biz de teﬂekkür ederiz. Bu dolayl› vergilerin yüksekli¤i, kaçak, iﬂte akaryak›t›n kaçak, g›da maddelerinin kaçak, sigaran›n artmas› sadece ülkenin toplayaca¤› gelirleri azaltmakla kalm›yor, halk›m›z›n sa¤l›¤›yla da çok yak›ndan ilgili.
Siz iﬂte maliyeti 3 lira 4 lira olan bir rak›y› 22,5 liraya bugün toplumun önüne
koyuyorsan›z, elbette ki para kazanma h›rs›yla hareket eden aç gözlü haris insanlar toplumda mutlaka ç›kacakt›r, iﬂte kaçak rak› dedi¤imiz olayda sonuçta para
kazanan insanlar bu kara para dedi¤imiz, kay›t d›ﬂ› dedi¤imiz kaçak yolla elde ettikleri gelirlerle kendileri son derece daha lüks, daha iyi bir yaﬂam sürdürme olanak
lar›n› biraz daha art›rm›ﬂ olacaklard›r.
Bizim temel yaklaﬂ›m›m›z burada ﬂu olmal›d›r diye düﬂünüyorum. Dolayl› vergiler ahlaks›z vergiler diye nitelendirilir, dünyan›n birçok ülkesinde bu ahlaks›z vergidir. Vergi kazançtan al›nmas› gereken bir ﬂeydir, verginin kutsall›¤› da buradan gelir. Elbette ki devletin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesi için, kamunun üstüne düﬂen görevleri yerine getirebilmesi için mutlaka gelirleri olmas› gerekir. Ama, bu gelirlerin
harcanmas›n› da bu toplum taraf›ndan denetlenmelidir. Bu yap›lmad›¤› müddetçe
nerelere, Türkiye’nin paralar› nereye gitti¤i herkesçe malumdur. Milyarlarca dolar
birileri taraf›ndan bu ülkenin paralar› hortumlanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k tahsil edilebilen para özel yasalar ç›kart›lm›ﬂt›r, özel fonlar oluﬂturulmuﬂtur, ama tahsil edilen
1 milyar dolar›n, 2 milyar dolar›n alt›ndad›r.
Geçenlerde bir televizyon program›nda Gelir ‹daresi Baﬂkan› diyor ki, bütçe
biz cep telefonlar›ndan iletiﬂim vergisi ad› alt›nda ald›¤›m›z vergilerden 2.8 katrilyon lira, gelir elde ediyor. Bunun baﬂka kayna¤›n› bulmadan bunu düﬂürmemiz
mümkün de¤il. Aç›klamas› bu. Yani, bütçe aç›klar›n› kapatman›n yolu özel tüketim
vergileri ya da di¤er vergiler oranlar›yla oynamak ve bunlar› keyfi bir ﬂekilde art›rmaktan geçmemeli.
Gerçekten bu ülkenin kaynaklar› olumlu yönde de¤erlendirilirse bu ülkenin ekonomik kaynaklar›n›n öyle d›ﬂ borcunu ödemeye, halk›n tüketim vergi oranlar›n›n bu
kadar yüksek yerde tutulmas›n›n da gerekmeyece¤ini düﬂüncesindeyiz. O anlamda
teﬂekkür ediyorum.
Sevgili hocam›z Say›n ‹stanbul Serbest Malî Müﬂavirler ve Muhasebeciler Odas›
Baﬂkan Yard›mc›s› Muammer Keskin’e burada sözü vermek istiyorum. Buyurun.
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Muammer Keskin:
Teﬂekkür ederim. De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; TÜKODER ve ‹stanbul Odas›’n›n düzenlemiﬂ oldu¤u seminere hoﬂ geldiniz. TÜKODER’in çok de¤erli
baﬂkan›n› yak›n tarihte kaybettik. Mehmet Sevim, hem meslektaﬂ›m›z hem de TÜKODER’e önemli katk›lar sunmuﬂ bir dostumuzdu. Hem TÜKODER camias›na hem
de meslek camiam›za tekrar baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, gerçekten dolayl› vergilerde kay›t d›ﬂ› çok birbirine ba¤l›
iki kavram. TÜKODER’in böyle bir hanede öncülük etmesi de gerçekten Türkiye toplumunun geniﬂ kesimini ilgilendiren bir temel sorunu oldu¤u için bizim de çok önemsedi¤imiz, hatta her y›l olmasa bile 2000-2001 y›l›nda baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz vergi
rapor lar›yla bu konuya ‹stanbul Odas› olarak önemli katk›lar sundu¤umuzu düﬂünüyorum.
ﬁimdi, de¤erli meslektaﬂlar›m ve de¤erli konuklar; ülkemizde vergiler dolayl›
vergi ve dolays›z vergi olarak genel bir ﬂekilde ikiye ayr›l›r. Bunlar›n hepsini ço¤unuz
biliyorsunuz ama birtak›m sonuçlara vara bilmek için belki tekrar olabilir, onun için
kusura bakmay›n.
Dolayl› vergi kiﬂilerin devletten bir hizmet almalar› veya bir mal sat›n almalar›
sonucunda meydana gelir. Bunlara örnek olarak KDV, tekel ürünleri, içki, sigara ve
akaryak›t ürünleri al›nabilir, al›nan özel tüketim vergisi gösterilebilir.
Dolay›s›yla, vergiyse ticaret ile u¤raﬂanlar›n kazand›klar›ndan veya bir iﬂ yan›nda ücretli olarak çal›ﬂan memur ve iﬂçilerin ücret ve maaﬂlar›ndan kesilen vergilerdir. Bir baﬂka deyimle gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet üzerinden al›nan
vergiler dolays›z vergidir. Dolays›z di¤er vergiler ise dolayl› vergiler olarak alg›lanabilir, tan›mlanabilir.
Dolayl› vergilerin oran› adaletsizli¤in göstergesidir. Akaryak›t ürünlerinden
baﬂlayarak vatandaﬂ›n kulland›¤› pek çok üründen al›nan vergiler bilindi¤i gibi dolayl› vergiler denmektedir. Dolayl› vergiler zengin ya da fakir olsun yaﬂamak zorunda
oldu¤u için temel mallar› tüketen insanlar›n üstüne ayn› yükü getirir. Bu nedenle
adaletsiz bir vergi oldu¤u herkesçe de kabul edilir.
Ülke idare edenler taraf›ndan da bizler taraf›ndan da kabul edilen bir genel
durumdur. Çünkü, kazanandan kazanc› oran›nda de¤il, zorunlu harcama yapan herkesten eﬂit al›nan vergilerdir. Bu ülkede vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›
tümcelenirken dolayl› ve dolay s›z vergilerin toplanan vergiler içindeki pay›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› çok s›k kullan›lan bir yöntemdir.
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Nedenine gelince, dolays›z vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, taﬂ›t vergisi
gibi vergi adaletini sa¤lamada daha etkilidir. Çünkü, dolays›z vergilerden en az geçim indirimi, artan oranda vergi tarifeleri indirimi, istisna ve muafiyet gibi uygulamalarla vergi ödeme gücü aras›nda iliﬂki kurulabiliyor.
Dolayl› vergilerde ise KDV, ÖTV gibi bu vergilerin uyguland›¤› mal ve hizmetlerin
düﬂük gelirlerin bütçesindeki pay› yüksek gelirlilere göre daha fazlad›r. Vergi yükü
as›l olarak düﬂük ve sabit gelirlilerin üzerinde kalmaktad›r. Bir ülkede dolayl› vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pay› dolays›z vergilerden yüksekse o ülkede vergi
adaletinden söz etmek mümkün de¤ildir.
Bugün de yayg›n olarak hepimiz taraf›ndan bilinmektedir. Türkiye de vergi
adaletinden her geçen gün biraz daha uzaklaﬂmaktad›r. Bu durum ise Anayasa’n›n
73’üncü maddesine göre herkes kamu giderlerinden karﬂ›lamak üzere malî gücüne
göre vergi ödemekle yükümlü maddesine ayk›r› düﬂmektedir. Ayn› zamanda vergi
yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m› Maliye politikas›n›n sosyal amac›d›r da ilkesine
ayk›r› bir durumdur.
Biraz önce Say›n Tümer y›llara göre söyledi, anlatt› oranlar›, 1980 y›l›n› baz
olarak söylersek yüzde 30 ila 63 olan oran bugün yüzde 75, 25 gibi bir orana dönüﬂmüﬂtür ki, bu son y›llardaki, gerçi içinde bulundu¤umuz y›llarda her ne kadar
azald›¤› söyleniyor ise de, yük sek enflasyonun çok önemli etken oldu¤unu düﬂünmekteyim.
Kay›t d›ﬂ› ekonomiyle dolays›z vergiler aras›nda do¤rudan bir iliﬂki vard›r de¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli konuklar. Hatta ülkedeki kay›t d›ﬂ› ekonomi hangi
oranlardaysa dolayl› vergilerdeki oranlar da aﬂa¤› yukar› bu seviyelerdedir.
Verilere bak›ld›¤›nda bu durum aç›kl›kla görülmektedir. Bunun nedeni ise ülke
yöneticilerinin kay›t alt›na alamad›klar› k›s›m kadar dolays›z vergilere baﬂvurmalar›
ve tahsil edemedikleri vergiyi dolays›z vergilerle toplama yoluna gitmeleridir.
Böyle bir ortamda ise dolayl› vergileri azaltmak için önce kay›t d›ﬂ› ekonominin azalt›lmas› gerekti¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bir inanc›m› sizinle paylaﬂmak
istiyorum ki, de¤erli arkadaﬂlar›m, Türkiye gerçekten bütün kaynaklar›yla zengin bir
ülke, bunlar için de geçerli sayabilirsiniz bunu. Çünkü, temel sorun yönetim anlay›ﬂlar›ndan kaynaklanan ve yönetim anlay›ﬂ›n›n bak›ﬂ›ndan dolay› bu noktaya geldi¤ini
düﬂünmekteyim.
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Ülkemizde vergi adaletsizli¤inin ve vergi oranlar›n›n yüksek olmas›n›n en büyük
nedeni kay›t d›ﬂ› ekonominin kontrol alt›na al›nmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Günümüzdeki dünyadaki kay›t d›ﬂ› sektörün büyüklü¤ü 3 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde ise kay›t ekonominin gayrisafi millî has›laya
oran› yüzde 10’la 15 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Türkiye’nin kay›t d›ﬂ› ekonomide en kötü ülkeler olan Nijerya, M›s›r ve Tunus’tan sonra gelmektedir. Ülkemizde Ankara’da yaﬂanan ekonomik krizler kay›t d›ﬂ› faaliyetlerin artmas›na zemin haz›rlam›ﬂt›r. Ekonomik kriz dönemlerinde iﬂsiz
kitleler kay›tl› ekonomide bulunmad›klar›, istihdam imkânlar›n› kay›t d›ﬂ› faaliyetlerde aramaktad›rlar.
Son krizde de özellikle beyaz yakal› diye adland›rd›¤›m›z kesimin çok ciddî ücretler almalar›na ra¤men ülkemizde çok olumsuz durumlara düﬂtü¤ünü hepimiz birlikte gözlemlemiﬂizdir.
Ekonomik kriz dönemlerinde iﬂsiz kitleler kay›tl› ekonomide bulunmad›klar›, istihdam imkanlar›n› kay›t d›ﬂ› faaliyetlerde aramaktad›rlar. ‹ﬂletmelerde krizin
olumsuz etkilerini azaltmak için üretimlerini kay›t d›ﬂ› faaliyetlere yönelterek istihdam ve üretim maliyetlerini düﬂürmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Özellikle sanayi sektöründe
teknolojik geliﬂmelerden dolay› eme¤e dayal› üretim yerine makine dayal› üretime
b›rakm›ﬂt›r. Bu durumda niteliksiz iﬂ gücünün iﬂsiz kalmas›na neden olmuﬂtur. ‹ﬂsiz kalan bu iﬂ gücü ve geçim kayg›s›yla kay›t d›ﬂ› faaliyetlere yönelmiﬂlerdir.
Yer alt› ekonomisi, illegal ekonomi, kara ekonomi, resmi olmayan ekonomi, gizli
ekonomi, düzensiz ekonomi, marjinal ekonomi, kay›p ekonomi, karaborsa ekonomisi,
gözlenemeyen ekonomi, nakit ekonomisi, paralel ekonomi, enformel ekonomi, vergi
d›ﬂ› ekonomi ve benzer anlamlara gelen kay›t d›ﬂ› ekonomi kavram› bilinen istatistik
yöntemlere göre tahmin edilemeyen ve gayrisafi millî has›lan›n hesaplar›n› elde etmede kullan›lamayan gelir yarat›c› ekonomik faaliyetlerin tümüdür.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin kamunun denetimi d›ﬂ›nda ekonomik faaliyetler olarak
da tan›mlanabilir. Bat› ülkelerinde kay›t d›ﬂ› ekonomi denildi¤inde daha çok uyuﬂturucu ve silah kaçakç›l›¤› gibi yasa d›ﬂ› sektörler akla gelmektedir. Geliﬂmekte olan
ülkelerde ise bunlar da dahil olmak üzere kay›t d›ﬂ› ekonomi daha çok eﬂya ve hizmet al›mlar›n›n belgelendirilmemesi ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r.
Bireylerin ve iﬂletmelerin ekonomik faaliyet ve iﬂlemlerinin kamunun denetimi
d›ﬂ›nda tutmas›n›n en önemli nedeni ise vergi kaç›rma arzusunu do¤urmaktad›r.
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Ülkemizde özellikle kay›tl› iﬂletmelerin getirilen her yeni yükümlülük kay›t d›ﬂ› ekonominin geliﬂmesine neden olmaktad›r. Kay›t d›ﬂ› ekonomiyi genel olarak malî, siyasi,
ekonomik ve co¤rafik nedenler olmak üzere dört ana baﬂl›kta ülkemiz için toparlayabiliriz.
Malî nedenlerin baﬂ›nda vergi oranlar›n›n yüksekli¤i, vergilendirme ortam›n›n
belirsizli¤i, vergi idaresi ve denetiminden kaynaklanan nedenleri baﬂl›k alt›nda toplayabiliriz. Siyasi nedenleri sayacak olursak mükelleflerin kay›p ve kaçaklar konusunda davran›ﬂlar›n› etkileyen en önemli nedenlerden biri de siyasilerin ﬂimdiye kadar uygulam›ﬂ olduklar› popülist yaklaﬂ›mlard›r.
Ülkemizde siyasal iktidarlar ﬂimdiye kadar genellikle bask›n gruplar›n›n istekleri do¤rultusunda kararlar alarak oy u¤runa vergilendirmeden vazgeçebilmek ve
vergi yükünü belirli kesimlere yükleyebilmiﬂlerdir. Ayr›ca istikrarl› bir vergi politikas›
uygulanmamas› ve s›k tekrarlanan vergi aflar› da siyasi nedenler aras›nda yer almaktad›r. Bugünkü bas›na yans›yan haberleri de ço¤unuz okumuﬂsunuzdur, parlamenterlerimiz, siyasi iktidar›m›z daha do¤rusu o kadar iﬂi ileri götürüyor ki, 18 aya,
bugüne kadar Türkiye’de 18 ay üzerinde vergi aflar› ç›kmam›ﬂt›r, çeﬂitli önergelerle
bunu 36 aya kadar ç›karman›n hesaplar›n› yapmaktad›rlar.
Daha önceki y›llarda sosyal güvenlikle ilgili ç›kar›lan yasalara an›msars›n›z hepiniz, bunlar›n hepsi de kay›t d›ﬂ›y› körükleyen unsurlard›r de¤erli arkadaﬂlar›m.Ekonomik nedenlerle hep kay›t d›ﬂ› ekonominin yo¤un bir ﬂekilde yaﬂad›¤› ülkelerde en
önemli ekonomik sorunlar birisi de enflasyondur. Bizim ülkemizde de düne kadar
enflasyon üç rakamlar›n üstündeydi. Son y›llarda her ne kadar enflasyon oran›
düﬂtü diye söylense de, bunu hepimiz bu iﬂi yapan insanlar›n, çok gerçekçi olmad›¤›n› en az›ndan ben Muammer Keskin olarak böyle düﬂünüyorum.
‹ki gün önce bir seminere kat›lm›ﬂt›m de¤erli arkadaﬂlar›m, ODTÜ’den Prf.
Sencer Ayata yoksullukla ilgili bir araﬂt›rmas›n› anlat›yordu. Türkiye’de ﬂu anda
günde 1,5 dolara geçinen 5 milyon insan var. Kay›t d›ﬂ› ekonominin ne kadar önemli
sonuçlar do¤urdu¤unu hep beraber görebiliriz.
Co¤rafi nedenlerine gelince; kay›t d›ﬂ› ekonominin en önemli nedenlerinin biri
de ülkemizin içinde bulundu¤u co¤rafi konumdur. Tarihi ‹pek Yolunu bar›nd›ran ülkemiz Asya ve Avrupa aras›nda önemli bir köprü durumunda olmas› nedeniyle kaçakç›l›¤›n önemli boyutlarda olmas› ve bir türlü de önlenememesinden kaynaklanmaktad›r. Ülkemizdeki kay›t d›ﬂ› ekonominin en önemli kalemini yasa d›ﬂ› yollardan ve
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kaçakç›l›k yoluyla elde edilen gelirler oluﬂturmaktad›r. Ülkemizde kay›t d›ﬂ› ekonominin ve rüﬂvetin büyük boyutlarda olmas›n›n en önemli nedenleri de budur. Kay›t d›ﬂ›
ekonominin büyük boyutlara ulaﬂt›¤› ülkelere bak›lacak olursa birkaç tanesinden örnek vermek istiyorum. Türkiye çünkü bu s›ralamada dünyada 6’nc› s›rada. Ülkeler;
Nijerya 76, Tayland 70, M›s›r 68, Meksika 49, Türkiye 45. Geliﬂmiﬂ olan ülkelerde
ise Japonya 8, ABD 9, Avusturya 10. Arada ne kadar önemli fark oldu¤unu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kay›t d›ﬂ› ekonominin geliﬂmiﬂ ülkelere ortalamas› yüzde
15, geliﬂmekte olan ülkelerdeki ortalamas› yüzde 30, Türkiye ise yüzde 66.
Ülkemizde kay›t d›ﬂ› ekonominin küçülmesi için al›nmas› gereken önlemlerse
ﬂöyle olabilir diye düﬂünüyorum: Kay›t d›ﬂ› ekonomiyi ortaya ç›karan veya boyutlar›n› geniﬂleten unsurlar ortadan kald›r›labildi¤i takdirde kay›t d›ﬂ› ekonomi kay›t alt›na al›nm›ﬂ olacakt›r. Kay›t d›ﬂ› ekonomiyi önlemek veya küçültmek için k›sa vadeli
tedbirler yerine orta ve uzun vadeli yap›sal de¤iﬂiklikler gereklidir. Öncelikle Türkiye’de kay›t d›ﬂ› ekonomiye neden olan unsurlar tespit edilmeli, daha sonra bu unsurlar ortadan kald›r›lmas› için gerekli yasal ve idarî düzenlemeler yap›lmal›d›r. Bu
da kararl› bir siyasi iktidarla olacakt›r. Gelir, kurumlar ve katma de¤er vergilerinin
oranlar› düﬂürülerek, ki bugünlerde çok konuﬂuluyor. Vergi taban›n›n geniﬂletilmesi
sa¤lanmal›, verginin konusuna giren gelir kavram› geniﬂleterek kayna¤› izah edilemeyen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yasal bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Öteden beri biraz önce Say›n Tümer de örnek verdi. Ben, gerçekten Türkiye
seçmen say›s›yla Türkiye’deki kay›tl› vergi mükellef say›s›n› hep hem siyasi nedenlerle hem sosyal nedenlerle hep karﬂ›laﬂt›r›r›m, iﬂte sorunun cevab›n› kendime verememiﬂimdir. Umuyorum sizler de ço¤unuz böyle düﬂünüyorsunuzdur.
Daha önceki dönemde de ‹stanbul Odas› olarak yan›nda durdu¤umuz Say›n
Zekai Temizel’in ç›kard›¤› yasan›n Türkiye’nin gerçekten umudu olacak bir yasa oldu¤unu düﬂünüyoruz. O dönemde ‹stanbul Odas› yöneticileri olarak da, malî müﬂavirler camias› olarak da, meslektaﬂlar›m›z olarak da o yasan›n bir an önce yasallanmas› ve uygulanmas› konusunda elimizden geldi¤i kadar çaba sarf etmiﬂtik.
Son, Say›n Baﬂkan sabr›n›z› dileyerek bizim vergi raporunda söyledi¤iniz üç tane
slogan› da, onu size aktararak bilgilerinizi tazelemek aç›s›ndan.

Ali Er
Gelir da¤›l›m›n›n adaletli olma verginin kutsal olmas› elbette ki ülke için seve

1534

1990-2006 PANELLER <<<

6-1.qxp

10/4/08

4:39 PM

Page 1535

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

seve vergi ödemek hepimizin istemi ve emeli. Ama, ödedi¤imiz vergilerin de arkas›na
sahip ç›kamad›¤›m›z müddetçe bizim seve seve ödedi¤imiz vergileri birileri seve seve
baﬂka yerlere götürüyorlar. Benim size önerim ﬂu olacak. Ödedi¤iniz vergilere mutlaka ve mutlaka sahip ç›kmam›z lâz›m.
Sizlere bir ﬂey daha hat›rlatmak istiyorum. Mehmet Sevim’in bizim derne¤imiz aç›s›ndan anlam› ve önemi gerçekten çok büyüktür. Bu günkü bu toplant›y› 25
Ekim tarihine koymam›z›n bir temel nedeni de vard›r. Bu da 25 Ekim 1990 tarihinde kurulmuﬂ olmam›zdan dolay› bugün 15’inci kuruluﬂ y›ldönümümüzü ayn› zamanda
kutluyoruz burada. O anlamda da bir daha tekrar geldi¤iniz teﬂekkür ediyorum.
ﬁu anda son de¤erlendirmeyi yapmak ve gerekti¤inde sizlere de e¤er vaktimiz
kal›rsa soru cevap ﬂeklinde bir durum oluﬂturabilirsek kafa n›zdaki sorular› sormaya ya da çözüm önerilerinizi sizleri de dinlemek isterim. Buyurun Say›n Toprak.

Celal Toprak
Çok teﬂekkür ediyorum. Biz televizyon program›nda 40 dakikadan sonraki konuﬂmalar› genellikle light diye nitelendirilen konuﬂmalar ﬂeklinde yap›yoruz. Çünkü,
o noktadan sonra zap yiyoruz genellikle. E¤er ciddî konuﬂmalar›, ciddî söyleﬂileri
sürdürürsek.
ﬁimdi 45 dakika oldu¤unu görüyorum konuﬂmac› arkadaﬂlar›m›z›n. ﬁimdi, ben
biraz bu ﬂeylere ba¤l› kalmadan dilimin döndü¤ünce, anlad›¤›m kadar›yla sizlerle
baz› ﬂeyleri paylaﬂmak istiyorum. Bu paylaﬂ›m s›ras›nda olay› biraz abartaca¤›m,
sizleri de iﬂin içine katmak gibi bir düﬂüncem var. Bilmiyorum bu noktada katk› verir misiniz?
ﬁimdi, ﬂöyle düﬂünüyorum. 2 y›l önceydi, Türkiye’ye yeni bir hükümet gelmiﬂti,
herkes bir ölçüde umutluydu. Bu umudun ifadesi olarak ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› yönetimi ve Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan bir büyük toplant›, bir büyük geniﬂ konsensüs aray›ﬂ› içine girmiﬂti ve bu aray›ﬂ›n içerisinde iﬂte
Maliye Bakan› yetkilileri, iﬂ adamlar›, çeﬂitli sivil toplum örgütleri vesaire, bir sürü
toplumun her kesiminden, her çevresinden giriﬂimciler vard› ve orada kay›t d›ﬂ› ekonomiye karﬂ› mücadele bayra¤› aç›lmas› karar› al›nd›.
Maliye Bakan›’ndan Gelirler ‹daresi, ﬂimdi ismi de¤iﬂmiﬂ san›yorum, Gelirler
‹daresi Baﬂkan›’na, iﬂte ‹stanbul Defterdar›’ndan akl›n›za kim gelirse ona kadar
herkes kay›t d›ﬂ›yla mücadele karar› ald› ve bu son konuﬂmac›lardan biri de bendim.
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Bu durumu gördüm ve herhalde birkaç y›l içinde kay›t d›ﬂ› ekonominin kökü kaz›n›r
diye düﬂündüm do¤al olarak. Yani, herkes orada ve herkes bu karar› al›yor. Kay›t
d›ﬂ› ekonomi bizim için çok önemli, yani biz derken hepimiz için çok önemli, ben öyle
alg›l›yorum. Normal olarak verdi¤imiz vergi birken iki vermek durumunda kal›yoruz,
birileri çünkü vergi vermiyor, onlar›n yerine de biz ödemiﬂ oluyoruz.
Dolay›s›yla, cebimizden ç›kan ödedi¤imiz her kuruﬂ verginin yar›ya düﬂmesi
söz konusu kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele baﬂar›ya ulaﬂsa, ben öyle alg›l›yorum en
az›ndan yurttaﬂ olarak, öyle alg›l›yorum. ‹ﬂin bilimsel taraf›n› burada aç›klayan çok
de¤erli konuﬂmac›lar var. Ama, ben yurttaﬂ olarak olay› böyle alg›l›yorum. Bu karar›n al›nmas›yla birlikte akﬂam eve giderken birkaç y›l içinde gelirimin ikiye, yani ödedi¤im vergiden kaynaklanan giderim azalaca¤› için gelirimin de ikiye katlanaca¤›n›
düﬂündüm, yani sevinerek gittim, herhalde dedim ki, birkaç y›l içinde bu adamlar
burada ciddî ciddî bu karar› ald›lar, kay›t d›ﬂ›na karﬂ› mücadele edilecek ve benim
gelirim de iﬂte yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 20 neyse oran›nda artacak
bundan kaynaklanarak.
Böyle bir sevinçle eve gittim. E, bunu kutlamak için de iﬂte bir duble rak›y› devirdim, yani kay›t d›ﬂ›na karﬂ› mücadele de gerçekleﬂiyor, öyle bir sevinç, paylaﬂt›m
da evdekilerle. Fakat o günden beri çok ﬂey de¤iﬂti, meselâ ﬂunlar ne de¤iﬂti? Maliye Bakanl›¤› bu konuya art›k gündeme getirmez oldu, Gelir ‹daresi Baﬂkan› dün son
yapt›¤› aç›klamada dolayl› vergi dolays›z vergi ayr›m›n›n iﬂte o yüzde 40, yüzde 60
diyor ne kadar do¤ru bilmiyorum, yüzde 75’e ç›kt›¤›n›, yüzde 75, 25 oldu¤unu söyleyenler de var. Yani, Gelirler ‹daresi, Devlet ‹statistik Enstitüsü’ne uzak diye düﬂünüyorum, o alamam›ﬂ olabilir. Yüzde 40, yüzde 60 gibi. Önümüzdeki günlerde de bu
rakam›n daha bizim aleyhimize artaca¤›n› ifade ediyor, böyle bir müjde veriyor sizlere.
‹ﬂte o günlerden bu yana ne de¤iﬂti, Maliye Bakan› art›k bütçeyi eﬂiyle birlikte
böyle hüngür müngür falan vaziyette aile bütçesi aç›klar gibi aç›klamaya baﬂlad›. O
günden bu yana art›k kay›t d›ﬂ›yla mücadele edilemeyece¤i görüﬂü toplumda yayg›nlaﬂt›r›lmaya, pekiﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. Kay›t d›ﬂ› art›k, yani bunu kabul edin yani,
bu noktaya, bu çözülemiyor art›k falan gibi bir noktaya getirildi. Hep beraber bunu
kabullendik, kay›t d›ﬂ› ekonomini kabullenir noktaya geldi.
Bu hükümetin de bu konuda bir ﬂey yapamayaca¤›na hepimiz inan›r olduk. Sonuç olarak kay›t d›ﬂ› ekonomi bu noktaya geldi, dolayl› vergilere yüklenme devam
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ediyor. Ne demek dolayl› vergi? Ben ﬂöyle alg›l›yorum. Hep bir arkadaﬂ›m bir örnek
veriyor, çok sevdi¤im, bu iﬂlerden anlayan, vergiden iyi anlayan bir arkadaﬂ›m. Cem
Boyner’le bir asgari ücretliyi mukayese ediyor. ‹kisi de 1 ekmek tüketebilir, ya da 1,5
ekmek tüketebilir günde ve dolay›s›yla diyelim ki ekmek iﬂte 500 bin lira, 1 milyon
ödediler diyelim ekme¤e, ikisi de ayn› vergiyi veriyor, ekme¤e ödenen KDV ikisinin cebinden ayn› oranda ç›k›yor. Cem Boyner’le asgari ücretlinin ayn› vergiyi vermesi, ben
öyle alg›l›yorum. Bilmiyorum öyle mi alg›l›yorum.

Ali Er
Aynen öyle, aynen öyle.

Celal Toprak
Yani, ﬂimdi bu nokta böyle bir adaletsizlik söz konusuyken böyle bir adaletsizli¤in daha da artmas›n›n gündeme gelebilece¤ini Gelir ‹daresi Baﬂkan› söyleyebiliyorsa, yani bunu baﬂka bir ülkede söylese onu orada tutmazlar diye düﬂünüyorum.
Ertesi gün hemen istifas› istenir yani. Yani, çünkü asgari ücretliden de ayn› oranda
Cem Boyner’den de ayn› oranda. Cem Boyner’in ismini veriyorum ona bir düﬂmanl›¤›m yok. Ama, yani ayn› oranda al›nacak verginin daha da önümüzdeki günlerde bu
noktada asgari ücretli aleyhine geliﬂece¤ini söylüyorsa Gelir ‹daresi Baﬂkan› niye
orada o? Demek ki görevini yapam›yor, yapm›yor. Ertesi gün istifa etmesi lâz›m
meselâ böyle bir aç›klamay› büyük bir gaf olarak filan de¤erlendirirler herhalde Londra’daki ya da iﬂte ‹ngiltere’deki hükümetin ya da Gelir ‹daresi Baﬂkan›’n›n böyle bir
aç›klama yapmas›n› büyük bir gaf olarak de¤erlendirirler ve görevden al›nmas›n› talep ederler yurttaﬂlar diye düﬂünüyorum. Ama, bizde gayet normal karﬂ›lan›yor.
ﬁimdi, bu noktadan hareketle biraz önce sevgili Baﬂkan salondakilerin say›s›n›n az oldu¤unu, bilmiyorum ama ben ﬂöyle bir sayd›m 200 kiﬂi net üzerinde insan
var burada, hep beraber buluﬂmuﬂuz böyle bir gün, üstelik iﬂ günü, çok muhteﬂem
bir rakam bence, bu say› çok önemli bir say›. Haz›r da biz buraya gelmiﬂken bu iﬂi
de bunlar yapm›yorsa bir ﬂekilde bir platform oluﬂtural›m diye düﬂünüyorum ben.
Yani, bu “Yüksek vergiye ihtilaf platformu” olabilir ad› meselâ, ben böyle düﬂündüm,
baﬂka bir ﬂey de olabilir. Haz›r, Tüketiciler Derne¤i de buradayken, Tüketiciler Derne¤i sadece iﬂte ald›¤›m›z ayakkab›n›n dar gelmesi vesaire ile ilgilenmiyor, bu esas,
yani Tüketiciler Derne¤i’nin esas ﬂeyi, iﬂlevlerinden biri de bu. Yani, ödenen verginin
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bizim üzerimize sürekli yük binmesine karﬂ› mücadele etmesi de gerekir diye düﬂünüyorum. Zaten yap›yorlard›r san›yorum.
Biz onlara destek için, ﬂimdi ben bu ﬂeyi gönderece¤im aram›zda, itiraz edenler ad›n›, soyad›n› mail adresini yazs›n, etmeyenler de bu verginin böyle devam etti¤ini düﬂünenler de hiçbir ﬂey yapmas›n diye düﬂünüyorum. Ben, bu arada konuﬂmama devam edeyim, bu arada eylem yapal›m diye düﬂünüyorum. Yani, baﬂka türlü bu
iﬂi kimse düzeltmeyecek. Yani Yahya Bey o toplant›y› yapt›, orada herkes karar ald›ktan sonra ben bu iﬂin düzelece¤ine inanm›ﬂt›m, ama 2 y›ldan bu yana hiçbir ﬂey
de¤iﬂmedi. O zaman bizim bir ﬂeyler yapmam›z gere kir diye düﬂünüyorum ve bu ﬂeyi aﬂa¤›ya indiriyorum. Uygun gören arkadaﬂlar›m›z varsa isimlerini yazs›nlar. Onu
bir platform olarak öneriyorum size sevgili Baﬂkan, herkes ad›na, var m› itiraz›
olan, yok herhalde.
Herkes ad›na bir platform aç›ls›n. Biz vergiye itiraz ediyoruz yurttaﬂlar olarak, itiraz etmeyenler de olabilir aram›zda. Bu yüksek vergiye itiraz ediyoruz, sesimizi duyurmak için internet sitesine açars›n›z bir mail trafi¤i mi sa¤lars›n›z. Küfretmek isteyenler, yani küfür derken öyle ﬂey anlamda, yani itiraz anlamda, öbür
anlamda de¤il yani. ‹tiraz› olanlar buraya yazs›nlar. Sonra siz bunlar› toplay›p siz
hükümete vermezsiniz herhalde. Seçim döneminde yeni siyasi partiler olursa ya da
mevcut siyasi partilere böyle bir itiraz oldu¤unu duyurursunuz. Belki, ﬂey yaparlar
diye düﬂünüyorum. Siz onu incelerken ben bu arada size baﬂka bir, yani burada reytingimiz düﬂmesin, zap yemeyelim diye böyle konuﬂuyorum. Vergiden falan da bahsetmeyece¤im. Çünkü, vergiden bahsetmeye gerek yok. Çünkü, aç›klanan bütçesinin
Ankara’daki arkadaﬂlar›m›za söyledik, bu bütçeyi böyle aç›kl›yoruz, biz yaz›yoruz
ama, bunun biraz ﬂeyini yap›n, analizi yap›n diye bir ricada bulunduk. Ankara’daki
arkadaﬂlar›m›z da çok iyi bir analiz yapm›ﬂlar. Maalesef kötü haberler var. Görebildi¤im kadar›yla size ifade edeyim. Yani, bu son ﬂey, baﬂka bundan sonra rakamla
hiç ilgilenmeyece¤im.
Meselâ, motorlu taﬂ›tlar vergisi yüzde 15 oran›nda art›yor, enflasyon iﬂte
yüzde 8 civar›nda ya da 5 civar›nda hedeflendi¤ini düﬂünün. Onunla düﬂünün yüzde
10 civar›nda bir vergi art›ﬂ› geliyor demektir bu, ben öyle alg›l›yorum. Yani, yüzde 10,
motorlu taﬂ›tlar vergisinde yüzde 10’luk bir vergi art›ﬂ›na haz›r olun.
Baﬂka? Baﬂka meselâ bir tanesi de KDV’yi, dahilden al›nan KVD’de yüzde 13.
Bu da yine yüzde 5 civar›nda bir, 567 civar›nda bir KDV zamm› söz konusu bence
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burada da. Gizlenmiﬂ rakamlar kar›ﬂ›k yap›lm›ﬂ, geçen seneki bütçeyle karﬂ›laﬂt›r›lam›yor bu seneki bütçe, öyle bir birtak›m numaralar çekilmiﬂ burada. Ama, yine de
iﬂte arkadaﬂlar›m›z›n ç›kartt›¤›, yapt›¤› analizden ç›kar›lan sonuç iki tane ﬂey,
KDV’de yüzde 56’l›k bir zam yiyece¤iz bu kesin, motorlu taﬂ›lar vergisinde de yüzde
10’a yak›nl›k bir art›ﬂ var. Baﬂkalar›n› da okuma yay›m moraliniz bozulmas›n, moralinizi daha fazla bozmayay›m. Ama, bütçenin içinde gizli kotlardan elde edilen bilgiler önümüzdeki dönemde daha fazla vergi ödeyece¤imizin iﬂareti, hem de o biraz
önce ifade etti¤im dolayl› vergi diye nitelendirilen vergi.
Bu kapsamdan sonra devam edeyim. ﬁimdi biz, biraz hikaye anlatay›m size
isterseniz, böyle hep moral bozucu ﬂeyler söyledim. Bu hikayeyle biraz moralinizi
düzelteyim. Biz san›yorum 1980’li y›llar›n iﬂte 1983-1984’lü y›llard›, biz ekonomi
gazetecili¤ine, muhabirli¤ine yeni baﬂlam›ﬂt›k o y›llarda. Yaz› iﬂlerinden bize sürekli
ya bu muhasebeciler ﬂeydir, patronun vergisini kaç›ran adamlard›r, ﬂunlarla ilgili bir
ﬂey yap›n, araﬂt›rma yap›n bak›n bakal›m olumsuz haber ç›kar m› filan diye yaz› iﬂlerinden sürekli. Biz muhasebecilere karﬂ› böyle ön yarg›yla yetiﬂerek ekonomi gazetecili¤ine baﬂlad›k. Sonra bir grup adam ç›kt› böyle genç adam, o dönemde muhasebeciye telefon açt›¤›n›z zaman muhasebeci telefona ç›kmazd›, yani tamam iﬂte
derdi. Zaten vergi kaçakç›s›s›n, kaç›r›yor, kaç›rtt›r›yor, onun için de telefona ç›km›yor. Sonra bir grup adam ç›kt›, bizim telefonlar›m›za ç›kmaya baﬂlad›. Genç insanlar, Yahya Bey de onlar›n aras›nda, meselâ o zaman daha saçlar› bu kadar beyazlamam›ﬂt›. Bu ‹SMMMO saçlar›n› beyazlat›yor adam›n demek ki, bizim ki de bu kadar beyaz de¤ildi tabii. ‹ﬂte telefona ç›kmaya baﬂlad›lar, vergi ﬂudur, vergi budur,
böylesi daha do¤rusudur, devletin böyle vergi almas› gerekir, vergi politikas› ﬂöyle
olmal›d›r, falan böyle ve iﬂte o dönemde ne diye nitelendiriliyordu, çantac› muhasebeci mi derlerdi, neyse iﬂte. Yani, böyle kay›t d›ﬂ›n› besleyen, o tür ﬂeylere karﬂ›,
kendi meslektaﬂlar›na karﬂ› da, yani kendi mesle¤inin içinde yer alan ayn› s›fat› kullananlara karﬂ› da mücadele ederek yükseldi ve bu Oda kuruldu.
Bu Oda’n›n kuruluﬂu asl›nda çok zor bir iﬂtir, yani öyle bugün iﬂte böyle binalar› var, bilmem ne, o dönemi hat›rl›yorum ben muhasebecilerin, yani büyük ﬂirketlerin, muhasebecilerin gazetecilerden köﬂe bucak kaçt›¤› bir dönemdi. Yahya Ar›kan
ve bir grup arkadaﬂ, genç insan, o dönemde gençtiler tabii, ﬂimdi de gençler gerçi
de. Ç›k›p telefonlarda vergi politikas› ﬂöyle olmal›, iﬂte bas›n toplant›lar› filan yapmaya baﬂlad›lar. Biz hiç al›ﬂk›n olmad›¤›m›z bir ﬂey. Hep beraber ö¤rendik aç›kças›.
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Yani, vergi politikas› ne olmal›, kay›t d›ﬂ› ne olmal›, iﬂte vergide hangi kararlar al›nmal›, hükümetin vergi politikalar› ne olmal›, bütçe nas›l ele al›nmal›, nas›l okunmal›,
bilançolar nas›l okunmal› filan gibi böyle bir sürü ﬂeye hep beraber ö¤rendik. Onlar
bize birtak›m ﬂeyleri ö¤rettiler, bizden birtak›m ﬂeyleri ald›lar onu düzelttiler geri
verdiler falan. Neyse bir meslek do¤du.
ﬁimdi, ben geçenlerde bir araﬂt›rma yapm›ﬂt›m üniversite s›navlar› döneminde, en çok talep gören mesleklerden biri muhasebe mesle¤i üniversite s›navlar›nda.
Yani, puan›n›n yüksekli¤inden anl›yorsunuz bunu. ‹ﬂte bu bu noktaya geldi. Öyle hemen okulu bitirince de muhasebeci olunam›yor, iﬂte staj vesaire gibi birtak›m kurumlar› var ve kendi içinde özdenetimi de var bu mesle¤in.
Burada bilmiyorum kaç kiﬂi muhasebeci, ama muhasebecilik mesle¤ini gurur
duyulacak noktaya taﬂ›d›lar. Biz de tabii bu arada bas›n olarak da çok ﬂey ö¤rendik. Ben o arada bir teﬂekkür ﬂeyinde bir de konuﬂma yapmak istedim. Gerçekten
teﬂekkür ediyorum bu arkadaﬂlara, bu odan›n kuruluﬂunda harc› olan arkadaﬂlar
bunlar. Bunlar› gerçekten teﬂekkür ediyorum, ülkem ad›na teﬂekkür ediyorum aç›kças›. Yani, ﬂey de de¤il, tabîî ki kendi mesleklerini geliﬂtirdiler, yücelttiler, iﬂte mesle¤i onurlu bir noktaya taﬂ›d›lar, medyan›n bu konuda yapmas› gerekenler konusunda önünü açt›lar, bu tür noktalardan da teﬂekkür ediyorum ama, esas ülke ad›na
teﬂekkür ediyorum. Biraz önceki söyledi¤im toplant›y› yapabilecek noktaya geldiler.
Yani, kay›t d›ﬂ› gibi Türkiye’nin baﬂ belas› bir konuda bütün herkesi toplay›p en az›ndan söz verdirdiler. Gerçi hiçbiri sözünde durmad› oradakilerin ama, ama o sözü
biz kay›t alt›na ald›k, her yerde de ben söylüyorum böyle, söylemeye de devam edece¤im. Buldu¤um platformlarda, iﬂte yazd›¤›m köﬂe yaz›s›nda, iﬂte televizyonda,
dilimin döndü¤ü yerde, her yerde söylüyorum, her yerde teﬂhir etmeye de devam
edece¤im. Kay›t d›ﬂ›yla mücadele etmesi gerekenler yan çizdiler, bunu söz vermiﬂlerdi yan çizdiler diye bunu ifade ediyorum.
Onun için bu konuda kendi ipimizi kendimizin kesmesi lâz›m, kim seden hiçbir
ﬂey beklememiz lâz›m. Yurttaﬂ hareketi olarak kay›t d›ﬂ›n› ancak böyle bitirebiliriz
diye düﬂünüyorum. Kay›t d›ﬂ› hepimizi oyuyor aç›kças› ben öyle de¤erlendiriyorum,
hepimiz daha çok vergi veriyoruz, daha çok para ödüyoruz, zenginli¤imizi engelliyor.
Yani, refah›m›z› engelliyor, çoluk çocu¤umuzun gelece¤ini engelliyor. Onun için herkes elini taﬂ›n alt›na koysun, baﬂka yolu yok bu iﬂin diye düﬂünüyorum.
Çok teﬂekkür ediyorum beni dinledi¤iniz için.
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Ali Er
Say›n Toprak’a teﬂekkür ediyorum. ﬁimdi Tüketici Koruma Derne¤i’ni san›yorum bir ço¤unuz bilir. Biz sadece iﬂte tabak çanak, ayakkab›yla u¤raﬂan bir dernek
de¤iliz, bunu baﬂtan da ifade ettim. Motorlu taﬂ›tlardan al›nan, alkollü içkilerden
al›nan özel tüketim vergisiyle ilgili olarak biz rahmetli hocamla oturduk bunu dava
etmek lâz›m dedik, oturduk beraber dava dilekçelerimizi yazd›k ve ertesi gün bir bas›n toplant›s›yla davay› açt›k. Dan›ﬂtay bizim dava dilekçemizde ileri sürdü¤ümüz
ﬂeyleri hakl› buldu ve yürütmenin durdurulmas› karar› verdi. Bununla da yetinmedik
biz Bakanlar Kurulu karar›yla vergi oranlar›n› art›ramazs›n, vergi ancak kanunla konulabilir, kanunla art›r›labilir iddias›nda bulunmuﬂtuk. ﬁu anda Anayasa Mahkemesi’nde 2 dosyam›z da bekliyor. Ama, ﬂunu da kabul etmemiz lâz›m. Yani, TÜKODER,
yani tümüyle ticari ve siyasi faaliyetlerin d›ﬂ›nda olan, sadece ve sadece üyelerin
aidatlar›yla ve ba¤›ﬂlar›yla ayakta durmaya çal›ﬂan bir kamu yarar›na çal›ﬂan bir
dernek. Kamu yarar›na çal›ﬂan dernek statüsünde olmam›za ra¤men, iﬂte kiram›z›
bir gün geciktirdi¤imiz takdirde bizden bir günlük gecikme faizi al›yorlar.
Bu anlamdaki bu hükümet biliyorsunuz Yarg›tay’›n yürütmeyi durdurma karar›na uydu, mahsuplaﬂmalarla gitti motorlu taﬂ›tlar vergisiyle ilgili ödemiﬂ olanlar›nkini, fakat bu uyma karar›ndan sonra ayn› yöntemle, ayn› hükümle en az 15 sefer
daha özel tüketim vergisi oranlar›na uymad›. Bu ﬂu demektir: Yani yarg› do¤rusunu
yap›yor, durduruyor ve hükümet diyor ki, tamam ben yanl›ﬂ yapt›m, ben buna uyuyorum diyor, ama ayn› yanl›ﬂta ›srar ediyor.
ﬁimdi, biz Tüketici Koruma Derne¤i olarak hükümetin yapt›¤› bütün uygulamalara karﬂ› yarg› yoluna götürebilmemiz, bizim ekonomik olarak boyumuzu aﬂ›yor.
Siz burada san›yorum salonda bulunanlar birçok malî müﬂavir, muhasebeci arkadaﬂ›m›z var. Bir tüketici olarak Dan›ﬂtay’da dava açma hakk›na sahipsiniz ya da
bize destek olun, oturup birlikte ortak çal›ﬂmalar yürütelim, ortak davalar›m›z› beraber açal›m. Ama, bu hukuksuzlu¤a karﬂ› da mutlaka birilerinin dur demesi lâz›m.
O birileri de ne kadar çok birileri olursa o kadar çok baﬂar› olur diye düﬂünüyorum.
Bu anlamda da bizim ülkemizde yaﬂanan ama her türlü olumsuzlu¤a karﬂ› bizim, tüketicilerin, yani siz malî müﬂavir olabilirsiniz, muhasebeci olabilirsiniz, doktor
olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, ama ya da iﬂ adam› olabilirsiniz, gazeteci olabilirsiniz, ama bir temel özelli¤iniz de tüketicisiniz. Bu toplumda yaﬂay›p da birey olarak, insan olarak tüketmeyen, tüketici olmayan kimse yok, ülke nüfusu kadar tüke-
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tici var bu memlekette. Bu anlamda da bizim cebimize gerek kamu taraf›ndan, gerek özel sektör taraf›ndan, kimin taraf›ndan olursa olsun haks›z olarak uzat›lan
her türlü eli k›rmak için biz elimizden gelen çabay› ve mücadeleyi vermeye devam
edece¤iz. ﬁimdiye kadar verdik bundan sonra da vermeye devam edece¤iz.
ﬁimdi, evet gerek kat›l›mc›lardan tan›mlamak istedikleri ﬂeyler var, gerek de
salonda bulunan arkadaﬂlar›m›zdan katk›da bulunmak isteyen arkadaﬂlar›m›z varsa onlar› söz verece¤im. Buyurun hocam siz bir ﬂey söyleyecektiniz ama.

Ali ‹hsan Özdemir
Teﬂekkür ederim.

Ali Er
Öncelikle kendinizi bize tan›t›r m›s›n›z kay›tlara geçmesi aç›s›ndan.

Ali ‹hsan Özdemir
ﬁimdi onu ben söyleyecektim, yard›mc› oldu¤unuz için teﬂekkür ederim. Beni
tan›mayan arkadaﬂlar lütfen parmak kald›rabilir mi? Teﬂekkür ettim kardeﬂlerime.
Sözlerime baﬂlamadan evvel bu salonda bulunan bütün meslektaﬂlar›ma sevgi,
sayg›lar›m› sunuyorum ve onlar› kucakl›yorum. Say›n Baﬂkan›ma ayn› sevgiyi, bu
mesle¤i yürüten bütün arkadaﬂlar›ma selam sayg› ve sevgilerimi gönderiyorum. Ayr›ca, Divan’da bulunan arkadaﬂlar›m› da kucakl›yor ve sevgilerimle selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, Ciccerro’nun çok güzel bir sözü var, “Parlamento toplumun aynas›d›r.” De¤erli arkadaﬂ›m›z bahsettiler, bu meslek odas›n›n kurulmas›n›n
öncülü¤ünü baﬂlatan 3 kiﬂiden 2’si burada. Biri ben, biri de Turgut Ar›¤ Bey. Meclise verilen kanun teklifinde imzas› olanlardan biri benim, bir de Prf. Mehmet Yaz›c›
Bey.
ﬁimdi herhalde beni tan›d›n›z. Kay›t d›ﬂ› ekonomi, böyle Meclis olursa, böyle
hükümet olursa, yahu vergi vermek, adamlar vergi vermeyin diyorlar ya, vergi vermeyin diyorlar. Biz al›r›z. Dün akﬂam televizyonda bir programda izleyenler belki
gördüler, fahri müfettiﬂlik, yani vergi kaç›ranlar› tespit eden vatandaﬂa bir sa¤l›k
kurumu deli raporu veriyor, di¤er sa¤l›k kurullar› sa¤lam raporu veriyor.
Düﬂünün, nereden nereye geliniyor. Say›n Kemal Unak›tan Beyi bir toplant›da
bir soru sordum, siz bir sürü vaatlerle geldiniz, ama hiç birini gerçekleﬂtirmediniz.
Ben size bir soru soruyorum dedim, bu ülkede, bu ülkeyi seven bir vatandaﬂ olarak
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1 lira vergi kaç›rd›m diyen vatandaﬂa 1000 lira devlet mükafat› verilecek bir pozisyonu yaratabilir misiniz dedim? Evet, ben bu mesle¤e girdim, 1970 y›l›ndan beri muhasebecilik yap›yorum, ilkokul diplomamda yoktur arkadaﬂlar.
ﬁimdi, sizlere aç›kça belirtiyorum, arkadaﬂ›m›n birçok sözü çok güzel tasvip
ettim. Bir platform oluﬂtural›m diyor, kendileri de haz›r. Bir mektubum var okuyaca¤›m, fazla da rahats›z etmeyece¤im.
Da¤›t›m, Say›n Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaﬂkan›, Ankara, Say›n Bülent
Ar›nç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Ankara, Say›n Recep Tayyip Erdo¤an
Baﬂbakan Ankara, Say›n Abdullah Gül, D›ﬂiﬂleri Bakan› Baﬂbakan Yard›mc›s› Ankara, Say›n Ali Babacan, Devlet Bakan› Ankara, Say›n Kemal Unak›tan Maliye Bakan› Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baﬂkanl›¤›na
Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Baﬂkanl›¤›na Ankara.
ﬁu elimdeki mektubu oraya gönderiyorum. Ne yazm›ﬂ›m acaba?
“Türkiye cumhuriyeti vatandaﬂ› olarak topluma ve ülkeme karﬂ› içimdeki sorumluluk duygumu ve düﬂüncemi dile getiren yaz›m› baﬂlamadan evvel sevgi ve sayg›lar›m› arz ederim. Günlük bas›nda okudu¤umuz ve televizyon ekranlar›nda dinledi¤imiz Türkiye’nin ekonomisi hakk›ndaki yaz›larla ve dinlediklerimizin hiç de iç aç›c› bir
manzara arz etmedi¤i çok aç›k bir gerçektir. Y›llard›r d›ﬂ ülkelere borçlanarak içinden ç›k›lmaz bir hale gelen ekonomik durumumuzun daha da a¤›rlaﬂt›r›lmadan oldukça a¤›r ﬂartlarda borçland›r›lm›ﬂl›ktan kurtulmam›z için üzerime farz olan bir
çabam› yerine getirmek bak›m›ndan sizlerden bu çabam› bir an evvel verebilmem için
yaz›l› bir iﬂaretinizi istemek lüzumunu öngörmüﬂ bulunmaktay›m. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve Büyük Atam›z Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet gelirlerinin art›r›lmas› yeni vergiler konulmas›ndan çok devaml› bir programla mevcut vergilerin
takdir toplanma usullerinin iyileﬂtirilmesinde aramak laz›md›r.
Vatandaﬂ›n Hazine’ye karﬂ› mükellefiyetinin en mühim vazifesi oldu¤unu anlatmak için yorulmamak laz›md›r. Sözlerimin ayd›nlat›c› ›ﬂ›¤› alt›nda haz›rlamakta
oldu¤um projemin 3 y›l içinde kay›t d›ﬂ›y› s›f›ra indirecek ve borçland›¤›m›z ülkelere
olan borçlar›m›z› ödeyerek borç verebilecek duruma gelebilece¤imizi aç›kça görebilece¤imiz adaletli bir vergi sistemini içeren projemi gönderebilmem bak›m›ndan yaz›l›
iﬂaretinizi bekledi¤imi bilgilerinize sayg›yla arz ederim.” Ali ‹hsan Özdemir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, muhasebe mesle¤i kutsal bir meslek. Muhasebe bizim
bir bilim dal›, ilim ve bilim dal›. Biz kanun teklifini ﬂöyle vermiﬂtik: Uzman muhasebe-
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ci ve uzman muhasebe iﬂletme denetçisi. Ama, Meclis’ten böyle ç›kt›.
ﬁimdi, hepinizden ve bu meslek mensuplar›ndan ﬂunu istiyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kurcalayan, yine meslektaﬂlardan baz›lar›, var içimizde. Dün bir para makbuzu geçti elime, 63 mükellefim var, defterim aç›k, kasam
aç›k. Her ay ücret tarifem üzerinden, Odam›n tarifesi üzerinden makbuzumu keser
defterime iﬂlerim. Tarifenin d›ﬂ›nda yok. Ama, 30 milyona, 40 milyona, 25 milyona
defter tutanlar var. Dün serbest muhasebeci malî müﬂavir arkadaﬂ›m›n bir para
makbuzu geçti elime, ben utand›m. Ama, ﬂunu söylüyorum: O dün akﬂam programda seyretti¤im deli gibi yar›ndan itibaren ben de orada deliyi devam ettirece¤im.
Belki yaz›hanesinin kap›s›n› çalarak içeri girip merhaba dedi¤im arkadaﬂlardan içinizde olabilir. Demek oluyor ki, art›k iﬂ baﬂa düﬂtü.
Efendim Maliye Bakan›, Bakanlar Kurulu, Meclis, herkes tam Kas›mpaﬂa a¤z›yla istedi¤i gibi hareket ediyor; ben de Kas›mpaﬂa’da büyüdüm. Ama, bundan
böyle yar›ndan itibaren bütün meslektaﬂlar›m benden çekinsin ve korksun. Teﬂekkür
ediyorum, hepinize sayg›lar sunuyorum.

Ali Er
Buyurun. Konuyla efendim olsun lütfen söylediklerimiz, toplant›y› belli bir sürede bitirmek zorunday›m.

Turgut Ar›¤
Efendim ben hiçbir toplant›da konuﬂma d›ﬂ›na ç›kmam, ama baz› ﬂeyi anlatmak gerekirse onu hemen konuya ba¤lar›m. Baﬂkan›n uyar›s›na teﬂekkür ederim,
çünkü birçok toplant›larda, özellikle genel kurullarda çal›ﬂma raporu yerine bir baﬂka ﬂeyler, hikayeler anlat›l›yor, an›lar anlat›l›yor. O zaman zaman› iyi de¤erlendirmemiﬂ oluyoruz.
Efendim önce Say›n Toprak’a bir ﬂey hat›rlatt›¤› için teﬂekkür ederim. Ama,
haf›zas›nda yanl›ﬂ kalm›ﬂ. Bas›n›n meslekle iliﬂkisini Malî Müﬂavir Muhasebeciler
Birli¤i’ni kurdu¤umuz zaman baﬂlatt›k. Bir çok yerde de söyledi¤im gibi o y›l dernek
kurmak 3 y›la mâl oldu, çünkü 7 kurucuyu bulmak çok zordu, o kuruculardan biri de
az evvel karﬂ›n›zdaki Ali ‹hsan arkadaﬂ›md›. Fakat, tam tüzü¤ü haz›rlarken ben
meslekten ayr›l›yorum dedi, beyaz eﬂya ticareti yap›yorum dedi ve ayr›ld›. Sonra
tekrar döndü, tabîî o ayr› bir sorun.
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Bir de Ali ‹hsan arkadaﬂ›m›n burada hat›rlatt›¤› Meclis’e gönderilen tasar›y›,
Mehmet Yaz›c› ve Altan Bey arkadaﬂ›mla 7 ay birlikte çal›ﬂarak haz›rlad›k ve Türkiye’de 1950’lerden bugüne kadar haz›rlanan meslek yasa tasar›s›n›n Türkiye koﬂullar›na uygun tek tasar›d›r. Ama, her defas›nda Maliye Bakanl›¤› o tasar›y› haz›rl›yordu ve Maliye Bakanl›¤›’n›n görevde bulunanlar› kendi durumlar›na göre onu de¤iﬂ
tiriyordu. 30-35 maddelik tasar› da vard›, 200’e yak›n maddelik tasar›lar da vard›. O tasar›lar› ellerinde bulunduranlar isterlerse karﬂ›laﬂt›rabilirler. Tabîî Maliye
bürokratlar›n›n isteklerine do¤ru haz›rlanan bu tasar› maalesef ülkemizde bekleneni
veremedi.
Konumuz vergi kay›p ve kaça¤› oldu¤una göre y›llard›r bu toplant›lara kat›l›yorum, genellikle konuﬂmac›lar ya bürokratlar ya nazariyatç›lar veya bir baﬂkalar›d›r.
Arada bir de böyle iﬂ adamlar› gelir, anlat›r, meslek adamlar› pek bulunmaz. Oysa
ki Atatürk’ümüzün, Büyük Önderimizin bize gösterdi¤i söylediklerinden bir tanesi
ﬂöyle der: “Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima kuvvetlidir.” Ama görüyorsunuz tatbik eden icra eden insanlar bu salonun yar›s›ndan fazlas›n› da boﬂalt›rlar.
Ve baﬂta bir aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda konuﬂan meslektaﬂ›m ﬂunu söyledi, ki ben
de her yerde tekrarlar›m. Devletin herhangi bir dairesi bir karar yay›nlad›¤› zaman,
kanun, kararname, genelge veya benzeri ﬂeyleri yay›nlad›¤› zaman salonlar t›kl›m
t›kl›m doluyor, ayakta duracak yer olmuyor. Ama, bunun düzeltilmesi için herkes
özelde birbiriyle bir ﬂeyler konuﬂuyor, fakat bunu kimse yaz› haline getirmiyor ve
fikrine sahip ç›km›yor. Yani, suskun bir toplum olmaya devam ediyoruz. Suskun
toplum olmaya sürdükçe de iﬂler düzelmeyecek.
Devletin baz› resmi makamlar›n›n o zamanlar haz›rlad›¤› veya okudu¤umuz
ﬂeyler burada hemen hemen tekrarland›. Böyle bir toplant›da zaman onlardan ziyade tabîî ki giriﬂ için bunlar da laz›md›, ama uygulamada rastlad›¤›m›z ve düzeltilmesini öneriyle beraber nas›l düzeltilmesi gerekti¤i bak›m›ndan sunulmas›nda ve
tart›ﬂ›lmas›nda yarar var bu tip ﬂeylerin.
Örne¤in son y›llarda özel hastaneler ço¤ald›, özel okullar ço¤ald›, ama hastaneler özel okullara bakt›¤›m›z zaman kurumlar vergisi matrahs›z yaz›yor. Peki, burada basit bir mant›k hatas› var. Arkadaﬂ›m hat›rlatt› Almanya’daki polis kendi,
mant›k hatas›. Peki, bu ülkede e¤er hastaneler hep zarar ediyorsa matrahs›zsa
nas›l da iﬂ adamlar› yeni yeni hastane açmaya yeni yeni okullar açmaya veya baﬂ-
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ka ﬂeyler açmaya özeniyor? Burada bir mant›k hatas› var, sakatl›k var.
Bir lokantaya gidiyorsunuz, ö¤leyin veya akﬂam, yani yemek saatinde boﬂ yer
bulam›yorsunuz, ama muhasebeciye verilen günlük sat›ﬂ ancak 23 masal›k yemek
paras› ve bunu Maliye 50 y›ld›r, 25 y›ld›r yutuyor. Bunlar› yuttuklar› müddetçe
bunlar› düzeltemezler ve Atatürk’ün o sözünü hat›rlamak lâz›m, tekrar tekrar hat›rlamak, haf›zadan ç›karmamak lâz›m. Tatbik eden icra eden insanlar meslek lerinde a¤›rl›klar›n› koymal›d›r.
Ormana bakmak de¤il a¤açlara bakaca¤›z, a¤açlar›n, a¤açlar›n aras›ndaki
meyvelere bakaca¤›z. Ancak o zaman bu bir ﬂeyler oluﬂa bilir. E¤er meyveyi göremezsek aç kalmaya devam ederiz. Ar›o¤lu’nun bir konuﬂmas›n› Say›n Tümer bugünkü bas›ndan nakletti, bence Ar›o¤lu do¤ru söylüyor, hiç k›namamak lâz›m. Çünkü,
bugün ço¤unlu¤u elde eden iktidar›n görevlilerine bak›n, bas›na s›k s›k yans›yor, birtak›m yerlere gelen insanlar sab›kal› insanlar. O sab›kal› insanlar kay›t düzeni istemezler, okullarda da hastanelerde de baﬂka birçok yerlerde dürüst insanlar›, aç›k
fikirleri insanlar› de¤il, suça bulaﬂm›ﬂ, sicili bozulmuﬂ insanlar› görevlere getiriyorlar ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde yeni bir ç›¤›r açt›lar. Bir makama sorumlu
de¤il vekilini getiriyorlar. Yahut bunlar Anayasa suçudur, ileride hesab› sorulacakt›r, bu millet hesab›n› sormas›n› da bilir. Yaln›z çok suskunluk, çok sab›rl›l›k ve sine
çok çeker, ama bir gün bunun da hesab› sorulacakt›r.
Efendim vergide okullardayken, gerek ticaret lisesinde, gerek üniversitede
okurken hocalar›m›z bize bunlar› çok iyi ö¤rettiler. Bir vergi kayna¤›ndan, pardon bir
gelir kayna¤›ndan birden fazla vergi al›nmaz. Ama, konuﬂmac› arkadaﬂlar da tekrarlad›lar, yan›m›zdakilerle de ayn› ﬂeyi konuﬂtuk. Bugün bir telefon faturas›n› alal›m içinde kurumlar vergisi var, içinde katma de¤er vergisi var, içinde özel tüketim
vergisi var ve baﬂka vergiler var, vergi ad› alt›nda al›nan baﬂka ﬂeyler de var.
O zaman verginin ilkesini e¤er yukar›dakiler benimsenemiyorsa ve uygulayam›yorsa vergi adaleti hiçbir zaman sa¤lanamaz. Kay›t d›ﬂ› ekonomi azalt›lmal›, nas›l
azalt›lmal›? Ormana bakarak azaltamay›z bunu, a¤açlara bakarak azaltabiliriz. Yani, her iﬂ koluna bakarak azaltabiliriz. Geçen y›l derne¤imizin bir ﬂubesindeki bir
toplant›da, ‹stanbul’da, ‹stanbul’daki sigorta yetkilerinden, üst yetkililerinden biri
vard›. Kendisine ﬂöyle bir örnek verdim. Beyo¤lu’nda bir ma¤aza çal›ﬂan tan›d›¤›m
bir k›z ma¤azan›n önünden geçerken kendisi beni gördü. Ben içeri girmedim, çünkü
bayan giyimi satan bir yer ve lüks giysi satan, ithal mallar› satan bir yer. K›z konu-
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ﬂurken kap›n›n önünde sigortan›z yap›ld› m› dedim. Yok dedi burada sigorta hemen
yap›lmaz. Ne zaman yap›l›r dedim, en az 1 y›l çal›ﬂacaks›n›z.
ﬁu anda elimde bir gence yard›m etmek istedi¤im bir olay var. 4 y›l 10,5 ay,
yuvarlak rakam 5 y›ld›r çal›ﬂan bir gencin sadece 2 ay, pardon 3 ayl›k sigortas› var
ve sigortalanmad›¤› için haklar›n› arad›¤› için adam delikanl›y›, genç evli delikanl›y›
iﬂten ç›kard›. Çal›ﬂma Müdürlü¤ü’ne ﬂikayette de efendim ayr›nt›l› inceleme yap›lmad› diye cevap veriliyor. Yani, sahte bordrolarla belki onun yerine, o bordrolar da
asl›nda kendisinden imzal› de¤il, onun yerine imzal› olarak görülmüﬂ olabilir ve sigorta müfettiﬂleri buna yetiniyor, pardon çal›ﬂma müfettiﬂleri buna yetiniyor. Yük
adliyeye kal›yor, ondan sonra Türkiye’de adalet neden uzuyor. Uzar tabii. Buras› da
devletin bir kuruluﬂu, oras› da devletin bir kuruluﬂu. E¤er devletin bir kuruluﬂu bir
di¤er kuruluﬂuna yard›mc› olmazsa o zaman ülkede adalet nas›l sa¤lan›r?
Bir arkadaﬂ›m güzel bir ﬂey söyledi, hat›rlatt›, Türkiye tar›m ülkesi. Ama, son
y›llarda o tar›mda ülke gittikçe de zay›fl›yor ve hepimizin bildi¤i gibi baz› mallar›m›z›n ekimi yasaklan›yor, pancar gibi, neymiﬂ efendim d›ﬂar›dan daha ucuza ﬂeker
alabilirmiﬂiz. Peki, orada o tar›m›n, ﬂekerin, pancar›n ekilmesinin ekonomiye katk›s›
hiçbir zaman hesaplanm›yor. Sadece fiyat› hesaplan›yor.
Buna benzer baﬂka mallar da var, hepinizin bilinci içinde olan ﬂeyler. Ben s›ralamayaca¤›m. Ama, Türkiye’de kay›t d›ﬂ› olan en büyük iﬂ kolu da tar›md›r. ‹sterseniz Türkiye’nin en büyük çiftli¤ini kurun, ama istedi¤iniz kadar belge al›p verebilirsiniz, kimse bu koskoca çiftlikte ﬂu bir avuç mu fatura diye sormaz. Ve buradan da
tabii bir y›¤›n ﬂeyler var. Asl›nda bütün meslek toplant›lar›nda her meslektaﬂ›n bilincini bunda iyi kullanmas› lâz›m. Ama, bir ﬂeye dikkat ediyorum, bu ülkede insanlar›m›z asl›nda sadece suskun, aptal de¤iller, Aziz Nesin’in dedi¤i gibi aptal de¤il,
suskun olduklar› için aptal gibi görünüyorlar.

Ali Er
Hocam lütfen toparlay›n, çünkü bitirmek zorunday›z.

Turgut Ar›¤
Hani meﬂhur hikayede oldu¤u gibi hepimizde un var, ﬂeker var, ya¤ var, ama
helva yapm›yoruz. Teﬂekkür ederim.
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Ali Er
Biz teﬂekkür ederiz. De¤erli arkadaﬂlar, ﬂimdi kat›l›mc› arkadaﬂlar›m›za son
sözlerini söylemek içi söz verece¤im. Arkas›ndan paneli kapataca¤›z. Buyurun.

Sabri Tümer
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. ﬁimdi, Say›n Turgut a¤abeyime sayg›m›z sonsuz, o a¤abeyimiz bizim, büyü¤ümüz, bize her zaman k›zabilir. Ama, ben ﬂunu söyleyeyim aç›k yüreklilikle. Ben birçok panel ve toplant›lara kat›ld›m ilk defa kay›t d›ﬂ›n›n buradaki konuﬂuldu¤u kadar aç›k hiçbir yerde konuﬂuldu¤unu görmedim. Bunu
inkar etmeyin, çünkü buradaki konuﬂmac›lar›n da hakk›n› teslim etmek lâz›m.
Çünkü, konunun hep k›y›s›ndan köﬂesinden geçilir, ama asla esas konu gündeme getirilmez. Bak›n buradaki arkadaﬂlar›m›z ben kendi mi söyleyeyim, uluslararas›
ve Türkiye, Türkiye’de yaratt›¤› tahribat ve önerilirimizi sunal›m. Yani, tamamen söv
söv söv, arkas›na da hiçbir ﬂey söylemeden kapat, yapma. Kald› ki buradaki arkadaﬂlar›m›z›n hepsi uygulay›c›. Muammer içinden geliyor, ben ömrümü bu yola verdim, arkadaﬂ›m gazeteci her gün u¤raﬂ›yor, avukat da bu iﬂin tüketicilerinin haklar›yla u¤raﬂ›yor. Yani, burada bir bürokrat yok. ﬁuna dokunur, buna dokunur laf› yok.
Burada aç›k konuﬂuyoruz, bir defa bunu teslim edelim.
ﬁimdi sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, baz› ﬂeyleri art›k net koymak zaman› geldi,
hem bunu net bir ﬂekilde hani bir tabirle damardan girmek zaman› geldi. Yani, bunlar› giremiyorsak, konuﬂam›yorsak, hâlen yuvarlak laflar ederek geçiﬂtiriyorsak bu
yanl›ﬂ. Türkiye’yi zaten buraya getiren noktalar da bunlar. Birçok insan çekimser,
korkuyor. Bak›n ben geçen gün Marmara Üniversitesi’nin aç›l›ﬂ›nda Say›n Süleyman
Demirel böyle oturuyor, ben kürsüde konuﬂuyorum. Ben ﬂunu söyledim: Türkiye
1960’tan bu tarafa, 1963’ten bu tarafa idare edenler acaba bugünkü Türkiye’nin
bu resminin ortaya ç›k›ﬂ›nda hiç kusuru yok mu? Ben bir ayd›n olarak kendime sorguluyorum dedim, ne oldu yani Türkiye 60 y›l önce daha m› az Müslümand›, ﬂimdi
mi daha çok Müslüman oluyor?
Bunu dedim, siyasiler sorumludur bundan, Türkiye’nin bu hale gelmesinde sorumludur. Bak yüzüne konuﬂtum böyle bütün, Genelkurmay Baﬂkan› hepsi var, paﬂalar. ﬁimdi, Türkiye biraz önce söyledi¤im gibi 1984 25 milyar, ﬂu an 327 milyar.
Para nereye gitti arkadaﬂ, para nereye gitti? Yat›r›ma gitse çok güzel fabrikalar
olur, çocuklar›m›z›n bugün 11 milyon iﬂsiz var, 3 milyon, 78 milyon aç›kta geziyor, 1.5
milyon üniversiteli çocuk var geziyor piyasada.
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Bak›n korkunç olaylar var. Nereye gitti bu para? Kim sorguluyor Allah aﬂk›na
Say›n Baﬂkan›m söyleyin ya. Kim bir tane kiﬂi bunu sorguluyor mu? Say›n Baﬂbakan ne diyor bak›n milletvekillerine, parlamentoda konuﬂuyor, diyor ki, e¤er borç
alamazsam maaﬂ›n›z› veremeyece¤im diyor. Ac›, ne utanç verici bir, Baﬂbakan söylüyor bunu. Yani, bu dönüyor o bas›ndan bütün insan, bizler al›yoruz. Ya, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin maaﬂlar›n› verebilmek borç almakla mümkün diyor.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, sizler ayd›ns›n›z, sizler ça¤daﬂs›n›z, sizler demokrats›n›z, yarg›l›yorsunuz neyin ne oldu¤unu. Demek ki, düﬂünün Türkiye’de veya dünyada bir parlamenter rejimde bir baﬂbakan bunu söyleyebiliyor. ‹ﬂte Türkiye bu duruma düﬂmüﬂ. O paralar bir yerlere gitmiﬂtir. Bugün ‹sviçre bankalar›ndad›r, o kiﬂiler hâlen en kral bir ﬂekilde yaﬂ›yordur ve sizin derne¤inizin üyeleri de bunun bedelini
ödüyor arkadaﬂ. Gerçek bu, gerçek bu, aynen gerçe¤e tespit bu.
ﬁimdi, bu noktadan hareketle gidece¤im, bu noktadan hareket etme den böyle yuvarlak laflarla bilmem neyle bir olay yok. Türkiye’de ﬂunu bile vergi vermiyorlar
arkadaﬂlar, diyor ki, ben ﬂeriat düzeni istiyorum, ben böyle bir düzene para veririm
diyor.
Siz rastlam›yor musunuz? Ne o yani, bir ﬂey yok yani, hakl›. Adam›n bir y›¤›n
ideolojisi var, ben karﬂ› devrimciyim, bu düzeni y›k›p o düzeni kuraca¤›m diyor, o düzene para veriyorum diyor. Ha bir sürü ﬂeyler var bak›n, vak›flar var, trilyonlara
hükmediyorlar. Nereden geliyor bu para? Kay›t d›ﬂ›n›n ta kendisi ya. Çad›rlar kuruluyor bir sürü orada, çad›rlarda fakir fukara doyuruluyor. Var m› ça¤daﬂ dün yada
kiliselerde var, kiliseler gizlidir, öyle ortaya mortaya konmaz, Hristiyanl›k dininde
verdi¤i paray› gizliyor. Nereden geliyor para, kim veriyor yemek paralar›n›? Gidin bak›n bakay›m vergi levhalar›na kaç lira.
Türkiye’deki olay bu, Türkiye’de çökmüﬂtür baz› ﬂeyler, çökmüﬂtür. Çünkü, iyice
vurmal› yere, tekrar gene yukar› do¤ru ç›kmal›. ﬁimdi bu sözümü Turgut Özakman’›n
“Ç›lg›n Türkler” kitab›yla ba¤lay›p bir noktayla bitirmek istiyorum.
Biz millet olarak yere vurmadan kendi kendimizi sorgulama yap may›z. Neden
bu da biliyor musunuz? Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk’ün alt›n tepside arma¤an
etmiﬂ oldu¤u bir rejimle kalkt›k, ald›k 1920’de. Biz bu rejimi hak ederek, konuﬂarak,
bu bizim hak k›m›zd›r diyerek, icap ederse can vererek alm›ﬂ de¤iliz, birileri bize alt›n
tepside bunun ad›na cumhuriyet derler, sen en büyüksün, köyde en büyüksün, sen
yücesin, sen iyisin diyerek vermiﬂlerdir.
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‹ﬂte böyle verirlerse sorgulayan millet de¤il, haz›r lopu yiyen millet oluruz. ﬁu
anda bunu yiyoruz. Ama, o “Ç›lg›n Türkler”de bir noktadan sonra, kemere dayand›ktan sonra ulusun f›ﬂk›r›ﬂ›n› görüyoruz. O ana kadar herhalde biz evrimimizi yaﬂamak durumunday›z. O “Ç›lg›n Türkler” bitirdi¤i zaman savaﬂ› Lozan’da Lord Curzon
diyor ki, ‹smet Paﬂa’ya, Atatürk bast›r›yor bugünkü IMF, Dünya Bankas›’n›n yerine
Duyunu Umumiye ‹daresi var, zenginlerin idaresi, ‹stanbul Erkek Lisesi’nde kurulmuﬂ karargâh orada var her ﬂey, paye verenler üﬂüﬂmüﬂ. Tabîî ki paray› veren üﬂüﬂecek, emperyalizmin temeli o ülkeler paras›n› vererek, satarak piyasadaki faizden
3 kat› daha fazla almak, kendi ülkesini satam›yorsa bir ülke 9’u, 8’i sana satmak.
O a¤a düﬂmemek esas.
Mustafa Kemal dayat›yor, hay›r diyor kapitülasyonlar kalkacak, s›f›r, istemiyorum diyor. ‹smet Paﬂa dayat›yor, hay›r diyor, sizin kuruﬂunuza kadar borcunuzu
ödeyece¤iz. Lord Curzon diyor ki, Say›n Paﬂa diyor, güzel, biz diyor ﬂimdi bunlar›
hepsini ceplerimize koyuyoruz, reddettiklerimizi, yar›n diyor y›k›lm›ﬂ, harap olmuﬂ
ülkeniz için para isteyeceksiniz bizden, iﬂte diyor o zaman her cebime ç›kard›¤›m›
tek tek senin önüne koyaca¤›m diyor. Hay hay diyor, olur Lozan’› imza layaca¤›m
diyor ve imzal›yor.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, 1940’lara kadar, 1948’lere kadar, 1950’lere kadar
Türkiye’de denk bütçe. Haysiyetli bir devlet vard›r, dimdik böyle, fakirdir, açt›r, ama
haysiyetli bir devlet vard›r böyle. Ve 1923-1922’lerdeki söylenen o laf Lord Curzon’un kendisine görmek nasip olmam›ﬂt›r ama, torunlar›na bizim onlardan para dilendi¤imizi o tarih o siyasetçiler bize göstermiﬂtir. Ben dinledi¤iniz için hepinize
sayg›lar sunuyorum.

Ali Er
Buyurun

Muammer Keskin
De¤erli meslektaﬂlar›m, Kudüs’ü iﬂgal etti¤inde iﬂgal kuvvetler komutan› oradaki aileye soruyor diyor ki, Musevili¤i bana anlatacak birini bulun diyor, iﬂim de çok
yo¤un, 15 dakikada anlats›n bunu diyor. Diyorlar ki, iki tane haham var, onlardan
ancak bu sorunun cevab›n› alabilirsin. Gidiyor ilgili vatandaﬂ haham›n birine, diyor
ki, ya bu Musevilik nedir diyor, bir anlat›r m›s›n, ama diyor benim vaktim yok, 15 da-
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kikada anlat diyor. Mümkün de¤il diyor, 15 y›l sürer. Peki diyor, daha k›sa da anlatacak biri var m›, vallahi diyor ﬂehrin ﬂu yakas›nda diyor bilmem haham ﬂu var diyor ona git diyor o 15 dakikada anlat›r diyor. Gidiyor sorusunu soruyor hahama,
diyor ki, yani Musevili¤i anlat›r m›s›n diyor 15 dakika. 15 dakikaya gerek yok diyor,
bir cümlede anlat›r›m diyor. Seviniyor adam. Nedir diyor Musevilik, eﬂitlik ve adalettir diyor. Bu kadar m› diyor. E, bu kadar diyor. Peki bunun devam› yok mu? Bunun devam› diyor 15 y›lda ancak anlat›r›m diyor, içini ancak 15 y›lda doldururum.
ﬁimdi, kay›t d›ﬂ› ekonomi Türkiye’nin temel sorunlar›ndan biri, biz burada bir
pencere açmaya çal›ﬂt›k, özellikle bire bir bizi ilgilendiren konularda tek tek sizin zaman›n›z› çalmak de¤il, gerçekten bu konuya hepiniz bilgi ve birikimleriniz var. Bir kere fiilen bu iﬂin içindesiniz, birçok kiﬂi kurum ve kurulmuﬂlar›n kay›tlar›n› tutuyoruz,
iddiam›z o ki, biz, yani ben o s›fatla konuﬂmak istemiyorum ama, ‹SMMMO üyelerinin tümüne örnek olarak gösterdi¤imiz bir ﬂey var ki, kendiniz önce kap›n›z›n önünü
temizlemek zorundas›n›z, önce kendimiz kay›t d›ﬂ›yla ilgili sorunlardan kendini ar›nd›rmal›s›n›z, ondan sonra giderek bu ülkenin temel sorunu olan bizi yoksullaﬂt›ran,
bizi gerçekten ili¤imize kadar sömüren sevgili dostum Celal Toprak’›n dedi¤i gibi yani bizi her geçen gün fakirleﬂtiren bir sorunun alt›ndan ancak toplumsal bilinçle kalk›labilir.
Biz burada sadece anahtar sözcükler söyledik. Nedir? Bunun gerçekten e¤er
siz bir siyasi iktidar de¤ilseniz bunu çözme ﬂans›n›z yok. Biz sadece ﬂikayetçi konumunday›z, sadece birtak›m konular›n tespi tinde ve can›m›z ac›d›¤› için ba¤›rmak
konumunday›z. Bunu ancak bir lobi oluﬂturarak, bir siyasi güç oluﬂturarak ve be¤enmedi¤imiz, ki benim de çok, yani Avrupa Birli¤ine girmeden yana düﬂüncelerim
var ama, onurumuzla, ﬂerefimizle belli bir birikimimizle girmemiz, ama elin adam› geliyor size sopayla diyor ki, ﬂunlar› ﬂunlar› biraz önce Say›n Tümer’in anlatt›¤› gibi
ﬂunlar› ﬂunlar› yapacaks›n›z. Peki, biz bunlar› yapacak güçte de¤il miyiz, biz bunlara
lay›k insanlar de¤il miyiz, biz bunlar› hak eden insanlar de¤il miyiz? Ama, ayn› Atatürk, Kuvay› Milliye ruhuyla 1940’lara kadar bu ülkede, yani ölümüne kadar dimdik
ayakta durmuﬂ, ne zamanki ölmüﬂ ondan sonra Amerikan hayranl›¤› baﬂlam›ﬂ bu
ülkede ve o gün 1938’den sonra baﬂlayan borçlanma sarmal›na bu ülke sokulmuﬂ
ve gelen her siyasi iktidar da bütün kurumlar›yla d›ﬂa ba¤›ml› bir hale getirmiﬂ.
ﬁimdi bizler, okumuﬂ, ayd›n, birtak›m bilgi sahibi olan insanlar kimli¤imiz, kiﬂili¤imiz ne olursa olsun okuyup okumamak durumunday›z, bu ülkenin yurttaﬂ› olarak
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o yurttaﬂl›k bilinciyle bizim iliklerimize kadar sömürülen bir konuda e¤er topyekun
bir düﬂünce bütünlü¤ünü bir arada sergileyemezsek elbette bugün yönetenler, ki bu
yöneten, bu ülkeyi yöneten arkadaﬂlar›m›z›n dünya görüﬂleriyle yapt›klar›na bakt›
¤›m›z zaman birço¤u örtüﬂmüyor. Nas›l çözeceksiniz?
De¤erli arkadaﬂlar›m, her ﬂeye ra¤men bu tür temel sorun parlamentoda çözülür. Siz ancak düﬂüncelerinizi, hangi düﬂüncede olursan›z olun hiç önemli de¤il,
yeter ki bu ülkeyi gerçekten ba¤›ml›l›ktan ar›nd›racak, gerçekten ça¤daﬂ bir ülke konumuna getirecek, sorunlar›m›z› ortadan kald›racak ve bizim tespit etti¤imiz bu
ortak sorunlar›, ki hepimizin farkl› farkl› sorunlar› olabilir. Ama, ülkenin temel sorunlar›n› ortadan kald›racak bir düﬂüncebirli¤ini ortaya koyabilirsek ancak çözülür.
An›msay›n, ço¤unuz ayn› kuﬂaktay›z, aram›zda gerçi arkadaﬂlar›m›z var ama,
1980 öncesi bu ülkeye bak›n. En az›n dan sendikal› iﬂçi say›s›na bak›n, en az›ndan
örgütlü insanlar›n say›s›na bak›n. Bugün kamuda sadece sigortal› olanlar›n yo¤unlu¤u kamuda çal›ﬂan insanlard›r. Özel sektördeki çal›ﬂan iﬂçi say›s›, sigortal› iﬂçi
say›s› son dönemlerde biraz artma göstersede ki mümkün de¤il, çünkü üretim yapmad›¤›n›z yerde böyle ﬂeyi çözmeniz, yapman›z mümkün de¤il ve bu sorunlar›n temelinde de üretim geçiyor.
E, biz tar›m ülkesiyiz, küçük ve orta sanayi kuruluﬂlar›n›n a¤›rl›kl› bir ülkeyiz,
bugün ‹stanbul’un varoﬂlar›na bak›n, gidin, oralarda çal›ﬂan insanlara bak›n, kendi
mükelleflerinize bak›n, b›rak›n kendi mükelleflerinizi burada meslek mensuplar›m›z
a¤›rl›kta, kendi çal›ﬂt›rd›¤›m›z ofisimizdeki arkadaﬂlar›m›z›n sigortas›n›, sosyal haklar›n› ve onlar›n yaﬂam standartlar›n› ça¤daﬂ bir konuma getirmek için hangimiz
hangi ölçüde katk› sunuyoruz.
Önce insanlar bu konuda dürüst olmal›, bu konuda kendilerini gözden geçirmeli ve bizim burada söyledi¤imiz, diyoruz ki, k›sa vadeli çözümler do¤ru çözüm de¤il
bu ülke için. Orta ve uzun vadeli ve do¤ru çözümleri, ki biz bunu bütün raporlar›m›zda yazm›ﬂ›m›z, uzmanlarla da örtüﬂüyor yazd›klar›m›z, düﬂündüklerimiz. E, dolay›s›yla buradaki arkadaﬂlar›m›z›n hepsi her konunun uzman› de¤il, bu konunun uzman›na, buna ak›l yoran, buna ak›l veren, bu iﬂe gerçekten zaman ay›ran ve fiilen bu iﬂleri yapan bir sürü bizimle paydaﬂ olan arkadaﬂlar›m›z var, dostlar›m›z var, bilim
adam› var. Bunlar›n ürettiklerini bizler de gerçekten uygulay›c›lar olarak sentezini
do¤ru yap›p ve adam gibi dik durman›n koﬂullar›n› yaratmal›y›z ki biz bugün bunlara
anlatmak, bu çerçevede bakmak, yoksa Tüketiciler Derne¤i’yle paydam›z ortak za-
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ten, onlar›n hayat bak›ﬂ›yla bizim bak›ﬂ›m›z farkl› de¤il. Biz onlar bir görev bölümü
yapm›ﬂ›z bugünün yaﬂam› içeri sinde onlar bu bölümü üstelik de fedakarca, üstelik
de hiçbir bedel karﬂ›l›¤› almadan iﬂlerinin yo¤unlu¤una ra¤men, iﬂlerinin fazlal›¤›na
ra¤men bir bölüm zamanlar›n› da bu iﬂlere ay›r›yorlar.
Bunun ortak paydas›n› yakalamak. Ben ﬂuna inan›yorum bir yurttaﬂ olarak.
Bu tür dernekler, bu tür platformlar ne kadar ço¤al›rsa toplumsal bilincimizin de o
ölçüde do¤ru alg›lanmas›n› sa¤lama ﬂans›na sahibiz.
Ben bugün de onu yapt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Gerçekten bizi dinle di¤iniz için
bir bas›n emekçisi olan Celal Toprak arkadaﬂ›ma, uzun y›llard›r meslek camiam›z›n
önderli¤ini yapan Sabri Tümer’e ve TÜKODER’in Say›n Genel Baﬂkan› Ali Bey’e teﬂekkür ediyorum. Ali Bey, sadece TÜKODER’in Baﬂkan› de¤il, bizimle ortak paydada
bir mesle¤i icra eden bir arkadaﬂ›m›z, hukuk alan›nda mücadele veren bir arkadaﬂ›m›z ve biz de naçizane kendi meslek camiam›z›n düﬂüncelerini sizlerle paylaﬂt›k.
Kat›lman›zdan dolay›, katk› sunman›zdan dolay› çok çok teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

Ali Er
Buyurun Celal Bey.

Celal Toprak
Efendim teﬂekkür ediyorum. Bir iki noktaya de¤inece¤im, çok k›sa tutaca¤›m
sunuﬂumu. ﬁimdi keﬂke o ülkeyi sizin gibi deliler yönet seydi de, Turgut Özal gibi
ak›ll›lar yönetmeseydi diye düﬂünüyorum aç›kças›. Ülkenin geldi¤i nokta itibar›yla
bugünkü durumuna bakt›¤›m›zda.
Delilerin say›s›n› biraz art›rmam›z lâz›m diye düﬂünüyorum. Baﬂka türlü bu
iﬂin alt›ndan kalkma ﬂans›m›z yok. Meselâ, ne demek istiyorum. Sabri Tümer ben
eskiden biliyordum daha önce, Yüksek Ticaretliler Derne¤i Genel Baﬂkan› olarak,
yani ismen biliyordum, ama ilk defa tan›d›m burada. Siyasetle ilgileniyor musunuz
bilmi yorum ama, bence ilgilenmeli diye düﬂünüyorum. Bir ﬂekilde siyasetle ilgilenmeli bu tür insanlar.
Bunlara gelince asl›nda onun heyecan›n›n onda birini bu ülke parlamentodaki
insanlar gösterebilse Türkiye’de çok ﬂey de¤iﬂirdi diye düﬂünüyorum. Sabahtan beri söyledikleri, konuﬂmalar›, heyecan› ülkenin dik duruﬂunu ortaya koyuﬂu, bu tür in-
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sanlar› bir ﬂekilde biz parlamentoya göndermenin yolunu bulmal›y›z. Parlamentoda
delilerin say›s›n› art›rmal›y›z aç›kças›.
Say›n Muammer Keskin’e çok teﬂekkür ediyorum, gerçekten bu salonda ben
ilk defa konuﬂma yap›yorum. Yukar›da daha önce biz Ekonomi Muhabirleri Derne¤i
olarak toplant›lar yapt›k, burada bir salon varm›ﬂ, buray› da ö¤rendik. Gerçekten
iyi iﬂ yapm›ﬂlar. Biz sivil toplum örgütlerinin böyle bir organizasyon binas›nda olmas› gurur verici bir ﬂey, tebrik ediyorum tekrar. Sevgili Baﬂkan, imzalar toplan›yor,
top sizde, kolay gelsin diyorum. Çok teﬂekkür ediyorum.

Ali Er
Tüm kat›l›mc› arkadaﬂlar›ma TÜKODER ad›na ben teﬂekkür edi yorum. Elbet
ﬂunu unutmamam›z lâz›m ki, bu gerek dolayl› vergiye, gerek kay›t d›ﬂ› ekonomiye
karﬂ› mücadelede yapaca¤›m›z tek ﬂey var. Adaletli bir gelir da¤›l›m›, adaletli bir
vergi sistemi. Karﬂ›laﬂ t›¤›m›z her türlü soruna, her türlü haks›zl›¤a karﬂ› duyarl›
olmaya, duyarl› olan insanlara destek vermeye ça¤›rarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Bizi sab›rla dinledi¤iniz için hepinize çok teﬂekkür ediyorum.
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>>> ‹SMMMO KOB‹LER VE F‹NANSAL H‹ZMETLER
PANEL‹
Tevfik Alt›nok (Finans Kulüp Baﬂkan›)
De¤erli baﬂkanlar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m diyorum, çünkü ben de bir yeminli mali müﬂavirim, ama benim yeminli mali müﬂavir oldu¤umu bilenlerin say›s›
çok azd›r. Gerçi kuruldu¤undan beri bu meslek dal› eski bir Maliye müfettiﬂi olarak,
eski bir Hazine müsteﬂar› olarak böyle bir sertifikay› daha baﬂlang›çta bizlere verdiler ama, bir türlü k›smet olup da ben serbestçe bu mesle¤i icra etme ﬂans›na
sahip olamayanlardan bir tanesiyim.
Bu kez toplant›m›z› arkadaﬂlar›m›z ‹stanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müﬂavirler Odas›nda yapaca¤›m›z› söyleyince benim için çok büyük f›rsat olaca¤›n›,
benim için çok büyük memnuniyet verici olay olaca¤›n› düﬂündüm. Ve mutlaka bunun de¤erli arkadaﬂlar›m›zla birlikte beraberce icra edilmesinin her iki taraf için de
hem yak›nlaﬂman›n vesilesi olaca¤›, hem de beni böylece odaya bir kere getirmiﬂ
olaca¤› için memnuniyetimi ve mutlulu¤umu ifade etmek. Tabii TOSYÖV’ün de bize
kat›lmas›yla bugünkü toplant›n›n ben ﬂahsen verimli geçece¤i inanc›nday›m.
Bir kere KOB‹ dedi¤imiz zaman hepimiz biliyoruz ki küçük ve orta boy iﬂletmeler dünyan›n neresine gidersek gidelim, hangi ülkesine gidersek gidelim, ekonomilerde önemli bir yer ve saha iﬂgal eden kuruluﬂlard›r. Bizde de yüzde 95’in alt›nda
ekonominin içerisinde hâkimiyetinin daha yüksek oranlara do¤ru gidece¤i inanc›nda
oldu¤umuz kesin. Öyle olunca da bu kuruluﬂlar›n tan›mlamas›ndan baﬂlayarak pek
çok konuda sorunlar›n›n oldu¤unu daha bizim geçen y›l yapt›¤›m›z ilk toplant›da sezinlemiﬂtim.
TOSYÖV Genel Baﬂkan›m›z›n da bizimle birlikte geçen y›l haz›rlanan çal›ﬂmalar çerçevesinde özellikle finansal hizmet kesiminde pek çok sorunlar›n›n oldu¤unu,
iﬂletmelerimizin bu konuda yeterli bilgiye sahip bulunmad›klar›n›, bu nedenle de hem
iﬂletme sahiplerinin, hem de bu iﬂin as›l temelini oluﬂturan, ki biliyorsunuz bir iﬂletme için en önemli konu, sizlere bunun önemini söylememe dahi gerek yok, mali tablolar›n haz›rlanmas›, bu tablolar›n do¤ru, kullan›labilir ve amac›na uygun bir ﬂekilde
ortaya ç›kmas› en büyük önemi taﬂ›yan yönüyle bak›ld›¤› zaman gerçekten üzerinde
önemle durulmas› gereken bir husus.
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Ama maalesef bizim iﬂletmelerimiz bu konuda yeterli bilgiye sahip olmad›klar›ndan dolay› gerçek varl›klar›n› da, gerçek mali yönlerini de pek ortaya koyma niyet
ve çabas›nda da olmuyorlar. Oysa yeni düzen içerisinde bakarsak, BASELII’nin de
yürürlü¤e girmesiyle birlikte kuruluﬂlar›m›z sadece öz kaynaklar›yla de¤il yabanc›
kaynaklar›yla da bu iﬂin üzerine gidebilirlerse, finansman sorunlar›n› da çözebilirlerse çok daha güçlü ve ekonomimiz aç›s›ndan da gerçekten bize yararl› hizmet verebilecek kuruluﬂlar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layabilecekler.
Bu yönüyle düﬂündü¤ümüzde de, biz geçen y›l yapt›¤›m›z ilk toplant›da kuruluﬂlar›m›z›n genelde s›k›nt›lar›n›n neler oldu¤unu tespite çal›ﬂt›k. Ve bu amaçla da
Finans Kulüp’te özellikle KOB‹ durumunda bulunan kuruluﬂlar›n her yönüyle finansal
hizmetler sahas›nda karﬂ› karﬂ›ya kalabilecekleri ve kald›klar› s›k›nt›lar›n, sorunlar›n
neler oldu¤unu tespit amac›yla beyin f›rt›nalar› dedi¤imiz toplant›lar› yapt›k. Yaklaﬂ›k 17 civar›nda toplant› gerçekleﬂtirmiﬂiz ve bu kuruluﬂlar›m›z›n da s›k›nt›lar›n› Finans Kulüp olarak tespit aﬂamas›nda TOSYÖV’le birlikte belirli noktaya gelmiﬂ durumday›z. Ama ﬂuras› bir gerçek ki, bu çal›ﬂmalar›n içerisinde en a¤›rl›kl› olan kesim, finansal hizmetler elbette ki sadece ve sadece finansman yönüyle a¤›rl›k kazanm›yor, bir iﬂletmenin muhasebesi gerçe¤i yans›tmad›¤› sürece bizim sorunlar›n›
bu kuruluﬂlar›n çözmemize imkân ve ihtimal olmad›¤› da bir gerçek olarak ortaya
ç›k›yor. Bu yönüyle bakt›¤›m›z zaman da, serbest muhasebeci arkadaﬂlar›m›z›n, yeminli mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›z›n bu konunun üzerine bir baﬂka a¤›rl›k verme gere¤i de kendili¤inden ortaya ç›kmakta. Hele hele önümüzdeki y›llarda, ki BASELII’nin
yürürlü¤e girmesiyle birlikte bu kuruluﬂlar›n finansal sorunlar›n›n çözülebilmesi için
ortaya ç›kacak olan mali bilançolar›n, ki bunlar hepinizin bildi¤i tablolar; mizan›ndan
tutun bilançosuna kadar, ki uluslararas› yeni finansal raporlama sistemi içerisinde
de uygulanacak muhasebe standartlar›n›n art›k yavaﬂ yavaﬂ bizde de uygulama
gere¤inin ortaya ç›k›ﬂ› bu konudaki önemi bir kat daha art›r›yor bana göre. Ve bizim
bu kuruluﬂlar›n finansal sorunlar›n› çözebilmemiz için bu tablolar olmad›¤› sürece ve
bunlar da elveriﬂli olmad›¤› sürece kuruluﬂlar›m›za finansal sorunlar›n› çözme imkân› yaratma ﬂans›m›z da olmayacak demektir.
Bu nedenle biz Finans Kulüp olarak bu ortakl›klar›n, bu iﬂletmelerin ister kiﬂisel olsun, ister ﬂirket ﬂeklinde oluﬂturulmuﬂ kuruluﬂlar olsun, KOB‹ tan›mlamas›na
giren kuruluﬂlarda ayr› bir önemle bu iﬂin üzerine gidilmesinden yanay›z.
Bugünkü toplant›n›n bu yönüyle siz de¤erli meslektaﬂlar›ma pek çok yeni kap›-
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lar açaca¤› inanc›nday›m. De¤erli panelist arkadaﬂlar›m bu konuda gerekli aç›klamalar› sizlerle birlikte paylaﬂacaklar. Gerçekten bugün konuﬂma yapacak olan, panelde bulunan arkadaﬂlar›m konunun uzman› olan arkadaﬂlar. Sizlerin de sorular›
varsa bunlar› elbette ki sonunda cevapland›racaklar.
Maalesef bugün benim için çok ters olan bir günde panel tertip edildi. Daha
panelin günü söylenir söylenmez pazartesi olmas› nedeniyle benim bugün Fakültede
doktora s›n›f›nda dersim var. Bu nedenle ben toplant›n›n sonuna kadar kalamayaca¤›m› bir tarafa b›rak›n, konuﬂmam› yapt›ktan sonra ayr›lmak zorunday›m. Beni
mazur görece¤inizi ümit ediyorum. Toplant›n›n verimli, baﬂar›l› geçece¤i inanc›yla
hepinize teﬂekkürlerimi sunuyorum. Ayr›ca Odaya, hem salonlar›n› bize tahsis etmesi, hem de¤erli meslektaﬂlar›m›z› buraya getirmesi nedeniyle teﬂekkürlerimi sunarken sizler de kat›ld›¤›n›z için ayr› ayr› hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› ve teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Çok teﬂekkür ederim.

Hilmi Develi (TOSYÖV Genel Baﬂkan›)
De¤erli baﬂkanlar, sayg›de¤er han›mefendiler, birlikte olmaktan onur duydu¤um de¤erli kat›l›mc›lar; sizleri ﬂahs›m ve TOSYÖV Yönetim Kurulu ad›na sayg›yla
selaml›yorum.
TOSYÖV’ü bilenler var m› bilmiyorum aran›zda, bilen varsa lütfen parmak kald›rs›n TOSYÖV’ü. Demek ki iyi çal›ﬂmam›ﬂ›z. Ben çok k›saca TOSYÖV’ü tan›tmak istiyorum. 1989 y›l›nda dönemin Cumhurbaﬂkan› Say›n Özal, Almanya’daki orta s›n›f
kavram›n› Türkiye’ye taﬂ›mak konusunda bir enstrüman gerekti¤ine inanm›ﬂ. O zaman›n iﬂ insanlar›n›, siyasetçileri ça¤›rarak bir vak›f kurulmas›n›, bu vak›f arac›l›¤›yla özellikle giriﬂimcilik temel olmak üzere Türkiye’de orta s›n›f kavram›nda profesyonel yöneticilerin de yer alaca¤› bir yap›y› oluﬂturma konusunda çaba göstermiﬂ.
Demek ki 17 y›ll›k bir vak›f›z, 24 ilde destekleme derne¤imiz var, 4800 iﬂ insan› bir
üyemiz söz konusu. 251 mütevelli heyet üyemiz var. Bunlardan 20 tanesi kamu, örne¤in TÜB‹TAK, Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i, Devlet Planlama Müsteﬂarl›¤›,
KOSGEB gibi kuruluﬂlar bizim mütevelli üyemiz. 8 tane üniversitemiz var. Dolay›s›yla, amac›m›z Türkiye’de giriﬂimci bir kültürel yap›y› oluﬂturma konusunda çaba
göstermek, özen göstermek.
KOB‹ KOB‹ KOB‹, biraz evvel Tevfik abi gerçekten çok hoﬂ, güzel bir aç›l›ﬂ ko-
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nuﬂmas›nda söyledi. Abi diyorum, benim için her yerde söylüyorum, bir kez daha
izin verirseniz, kendisi de izin verirse söylemek istiyorum çok farkl›. Ben y›llar evvel
bir kurumun Malzeme Müdürüyken ve bizim böyle çok zor oldu¤u koﬂullarda 78’li y›llardan bahsediyorum, kendisi o zaman Hazine’de Genel Müdürdü, ben de gidip kendisinden döviz al›yordum. Diyordum ki, abi çok zor, iﬂte gemilerde ﬂu eksik, bu eksik,
Denizcilik Bankas›n›n Malzeme Müdürüydüm o zaman. Araya giren arkadaﬂlar›m
mülkiyeliydi, arkadaﬂlar, siz dedi, mülkiyelisiniz anlad›k ama Türkiye’nin meselesi
farkl›, ben burada ayr›mc›l›k yapm›yorum, sonuna kadar destek olaca¤›m dedi; benim için çok farkl› bir yap›s› var.
ﬁimdi siyasete geldi, çok farkl›, yukar›da konuﬂtuk, siyaset hakikaten biraz
daha ac›mas›zca yap›lan. Ben baﬂar›lar diliyorum, Türkiye’nin bu tür insanlara ihtiyac› var diye düﬂünüyorum, özellikle alt›n› çizmek istiyorum.
KOB‹’ler, yaklaﬂ›k 15 y›la yak›n Türkiye’nin her yerinde ad›m ad›m dolaﬂ›yoruz.
Ben KOSGEB Baﬂkan›yd›m, KOSGEB Baﬂkanl›¤› KOB‹’lerin fidanl›¤› denilen Denizli’de milletvekilli¤i yapm›ﬂ bir kiﬂiyim. Birkaç ﬂapkam var. Biraz önce yukar›da da
konuﬂurken, Türkiye’de KOB‹’lerin nas›l olmas› gerekti¤i konusunda da belki Türkiye’yi 20 defa dolaﬂan kiﬂiyim. Akrabal›k iliﬂkilerim oluﬂtu bu sürede. Örne¤in, Antep’e gitti¤im zaman otelde kalam›yorum, ‹zmir’e gitti¤im zaman otelde kalam›yorum, o kadar böyle do¤al iliﬂkiler oluﬂtu ki, insanlar, Türk insan› kendisine hizmet
eden kiﬂiyi kesinlikle unutmuyor; bir defa bunun alt›n› çizerek söylemek istiyorum.
Türk insan› vefa duygusunu halen yitirmemiﬂ durumda.
ﬁimdi Türk insan›n›n giriﬂimcilik ruhuna bakt›¤›n›z zaman Anadolu’da p›r›lt›lar›
görüyorsunuz. Peki, bu p›r›lt›lar›n var oldu¤u bir yap› içerisinde acaba KOB‹’ler gerçek anlamda sorunlar›n› nas›l çözüyorlar veya çözmeleri için hangi konuda ne gibi
bir enstrüman kullan›yorlar, bilgiyi nas›l kullan›yorlar konusunu sorgulamak gerekiyor.
Ben özellikle Oda Baﬂkan›m›za teﬂekkür ediyorum, ilk defa geldim ben buraya.
Dört y›l Bütçe Komisyonu üyeli¤i yapt›m, kendiyle de hukukumuz çok farkl› Say›n
Baﬂkanla, özellikle Vergi Yasas› ç›karken de kendisinden uzun süre görüﬂ ald›k. Her
konuda sorduk, aman söyleyin, iﬂte siz çok önemlisiniz, dolay›s›yla vergi yasas›nda
olabildi¤i kadar›yla kendilerinin deste¤iyle belli bir noktaya taﬂ›nmas› konusunda
çaba gösterdik. Ben bu bak›mdan da hem Oda Baﬂkan›m›za, hem de Finans Kulübe
teﬂekkür ediyorum, hiç olmazsa bir ortak noktay› daha yakalad›k KOB‹’lere bak›ﬂ
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aç›s›, KOB‹’lerin finansman sorunlar› konusunda. Çünkü, Türkiye’de iﬂletmelerin yaklaﬂ›k yüzde 54’ü kay›t d›ﬂ›l›k içerisinde. Bunu en iyi bilen sizlersiniz yap› olarak bak›ld›¤› zaman. Peki, böyle bir yap› içerisinde finansman modelleri konusunda ne yap›lmas› gerekiyor bakmak laz›m diye düﬂünüyorum ben.
ﬁimdi örne¤in son 15 gündür Türkiye’de inan›lmaz bir dalgalanma yaﬂan›yor.
Türkiye’yi yöneten insanlar çok ilginç, diyor ki, e¤er serbest piyasada bir kur dalgalanma seçilmiﬂse iniﬂi ç›k›ﬂ› normaldir diyor. Bu iﬂi bu kadar basitçe geçiﬂtirmemek
gerekir diye düﬂünüyorum ben. Elbette dünyadaki global ekonominin getirmiﬂ oldu¤u bir süreçte etkilenmeler söz konusu olacakt›r; bu do¤al. Ama Türkiye’nin özellikle
kendilerinin yapmas› gereken konularda, yani yat›r›mc›n›n, giriﬂimcinin önündeki engelleri aﬂma konusunda, yat›r›m ortam›n›n geliﬂmesi konusunda acaba neler yap›ld›, yeterli mide¤il mi ona bakmak gerekiyor. Bak›n›z, hala Hükümetin bu yap›s› içerisinde, ben gazetede bir zaman zaman köﬂe, hem KOB‹ Reform Dergisinin yay›n dan›ﬂman›y›m, yazar›y›m, bir gazetenin de hem orta¤›y›m, hem yazar›m. ﬁimdi orada
yaz›yorum, diyorum ki; geçmiﬂte koalisyon hükümetleri vard›, ﬂimdi tek partili koalisyon hükümeti yaﬂ›yoruz, çünkü bakanlar hep farkl› konuﬂuyor. Yani, dikkat ederseniz konulara yaklaﬂ›m› o kadar farkl› ki birbiriyle çeliﬂen, hangisine inanaca¤›m›z
konusunda kafam›zda soru iﬂareti oluﬂturan bir süreci de beraber yaﬂ›yoruz. Elbette bu son 15 gün içerisinde rakamlara bakt›¤›m›z zaman yüzde 20’ler bir devalüasyon konusunda Türkiye’nin mutlaka bir ﬂeyi aﬂmas› gerekiyor, yavaﬂ yavaﬂ
özellikle piyasalarda menkul k›ymetlerde söz konusu. Ama bunun temeli nedir, nereden kaynaklan›yor, neden böyle bir ﬂey var, piyasada güvensizlik hangi noktada,
bakt›¤›m›z zaman Hükümet acaba görevi hangi ölçekte yap›yor konusunu sorgulamadan geçmemek gerekir.
Bak›n›z, Türkiye’yi yöneten insanlar konuﬂmalar›na çok dikkat etmek zorundalar. E¤er piyasay› dalgaland›racak bir söz sarf ediyorlarsa, bunun maliyetini bu
toplum her boyutuyla ödemek zorunda kal›yor. Bu son piyasalarda 5 milyar dolarl›k
bir para ç›k›ﬂ›n›n getirmiﬂ oldu¤u sade klasik bir para transferi söz konusu de¤il.
Görüyorsunuz, hep beraber yaﬂ›yoruz süreçlere bakt›¤›m›z zaman. Piyasalarda yavaﬂ yavaﬂ k›r›lma dönemine do¤ru gidiyor, bir güvensizli¤e do¤ru gidiyor. Çünkü
geçmiﬂte, yaklaﬂ›k 2 ay öncesine kadar istikrar içerisinde insanlar bir y›l sonra ne
olabilece¤ini, 2 y›l sonra ne olaca¤›n› görüp ona göre yat›r›mc›n›n kendine özgü bir
yap› içerisinde veya iﬂletmeci ona göre bir politika, ona göre yat›r›m filan yap›yor-
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du. Ama ben dolaﬂ›yorum, özellikle son 15 gündür 45 tane yere gittim, insanlar kafalar›nda biraz daha soru iﬂaretinin giderek büyüdü¤ünü söylüyor.
Bak›n›z, sadece ve sadece olay› uluslararas› dalgalanmaya, sadece 45 milyar
dolara ba¤lamamak gerekiyor. Türkiye kendi içerisinde yapm›ﬂ oldu¤u çeliﬂkilerin de
bu borçlanma gere¤ini ortadan kald›rabilecek, özellikle cari aç›¤› büyütecek politikalar konusunda ciddi anlamda bir çal›ﬂma yapt›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Bir örnek vermek istiyorum size, 74 milyar dolar Türkiye’nin ihracat›, Cumhuriyet tarihinin en büyük rakam›; do¤rudur. Ama tersini de sormak laz›m, yani neden Türkiye ithalattaki Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakam›na ulaﬂt›, bu neden söylenmiyor
diye kimsenin sorgusunda böyle bir tablo ortaya ç›km›yor.
Bak›n›z, ithalat kalemleri aç›s›ndan bak›ld›¤› zaman 762 ürün ﬂu anda hiçbir
standarda tabi olmaks›z›n, yani TSE standartlar›na tabi olmaks›z›n Türkiye’ye giriyor. Gerekçesi ﬂu: 1 Ocak’tan “Paleks” denilen Avrupa Birli¤i entegrasyonunda
gümrüklerdeki ürünlerin giriﬂleri konusunda getirilen entegrasyonda bütün bakanl›klar kendine özgü bir alt yap›y›, kontroldenetim mekanizmas›n› kurmak zorundalar.
Bu sistemi kurmadan siz sadece Paleks’e kat›ld›¤›n›z› söyleyip deklare ederseniz,
Türkiye’yi ithalat cenneti haline getirirsiniz. Bugün gazetelerde çok aç›k da yaz›yor,
zannediyorum Kütahya Porselen’in sahibi söylüyor; hiçbir standard› olmaks›z›n,
sa¤l›k kurallar›na uygun olup olmad›¤›n› tart›ﬂmaks›z›n, kullan›lan, bütün getirilen
ürünler, 782 ürün Türkiye’nin baﬂ›na bela olacak noktada. Hem insanlar aç›s›ndan,
hem de bu ürünleri üreten Türkiye’deki KOB‹’ler aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman.
ﬁimdi Türkiye nereye kadar taﬂ›yacak, bana bunu söyleyebilir misiniz? Yap›lan
bütün hesaplara göre önümüzdeki Eylül-Ekim ay›nda bu 782 ürünün standard›n›n
kalkmas›n›n getirece¤i olumsuzlu¤u hep beraber yaﬂayaca¤›z. Çok say›da kapanaca¤›n›, rekabete dayanamayaca¤›n› ben burada sizlerle paylaﬂmak istiyorum özellikle.
Geçen hafta bizim TOSYÖV’ün Genel Kurulu vard›, ondan KOSGEB’in Genel
Kurulu vard›. Kat›ld›¤›m›z toplant›da say›n bakanlar geldiler, evet hakl›s›n›z, bu konuda çok ciddi çal›ﬂma yap›yoruz, 15 gün geçmesine ra¤men hiçbir çal›ﬂman›n somut olarak ortaya ç›kt›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Onlar da görüyorlar bu yap›lan
yanl›ﬂl›¤›. Ama bu yanl›ﬂl›¤›n faturas›n› Türkiye iﬂte o cari aç›ktaki rakam, ithalattaki rakam› giderek büyüterek belli bir noktaya getirme noktas›nda. ﬁimdi biz sadece uluslar aras› iliﬂkilere ba¤layarak olay› geçiﬂtirmemizin çok yanl›ﬂ oldu¤unu
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tekrar alt›n› çizerek söylemek istiyorum. E¤er Türkiye’de giriﬂimcinin önündeki engelleri aﬂamazsan›z, insanlara bal›k tutmay› ö¤retecek yap›y› kuramazsan›z, bu iﬂsizlik oran› yaklaﬂ›k resmi rakam olarak yüzde 12 iken, söylenen rakam yüzde 12,
ama gerçek rakam yüzde 18 civar›ndaki iﬂsizli¤in Türkiye aç›s›ndan ciddi bir handikap oluﬂturaca¤›n› göz ard› etmemek gerekiyor.
Bana 50’nin üzerinde CV’si olan gençlerimiz var, p›r›l p›r›l, Türkiye’nin çeﬂitli ve
hatta NBA’y› yurt d›ﬂ›nda yapm›ﬂ insanlar var. Ben bunlara iﬂ bulma konusunda
zorlan›yorum. ﬁimdi ülke nüfusunun üçte ikisinin 40 yaﬂ›n alt›nda oldu¤u bir süreç
içerisinde genç insanlar›n iﬂsiz kalmas›n› ben kendi ad›ma içime sindiremiyorum.
Yani, benim çocuklar›m›n iﬂ bulmas› sorunu çözmüyor, çevremizdeki insan›n iﬂ bulmas› sorunu çözmüyor. Ben Türkiye’yi dolaﬂ›yorum, Diyarbak›r’a gidiyorum, Ad›yaman’a gidiyorum, di¤er illere gidiyorum ve biliyorum ki oradaki insanlar›n sokaklarda
sanki böyle inan›lmaz bir gölge niteli¤inde sokakta iﬂsiz güçsüz insanlar dolaﬂ›yorlar. Ondan sonra kentte diyoruz ki iﬂte gaspa u¤ruyor, birtak›m sorunlar oluyor.
E¤er siz batakl›¤› kurutma konusunda ciddi önlemler almazsan›z, yapaca¤›n›z her
türlü çaban›n çok do¤ru sonuçlar vermeyece¤ini bir defa bilmeniz gerekiyor.
Bu toplant›y› bunun için önemsiyorum. Özellikle mali müﬂavirlerin oldu¤u bir
yerde KOB‹’lerin finansman sorunlar›n›n her boyutuyla tart›ﬂ›lmas›n›n çok daha
do¤ru olaca¤›na inan›yorum. Panelistlere bak›yorum; sevgili R›dvan da orada, bu
iﬂin bizzat içerisinde olan bir arkadaﬂ›m›z. ‹nan›yorum ki toplant›n›n sonunda iki
ﬂey ortaya ç›kacak. Bir; kurumlar aras› sinerjinin Türkiye aç›s›ndan ne kadar önemli
oldu¤unu söylemek istiyorum. Çünkü, geçmiﬂte ﬂöyle bir s›k›nt›m›z vard›: Kurumlar
hep bireysel çabayla kendilerini bir yere taﬂ›ma aç›s›ndan kendi çabalar›yla bir ﬂey
yapmaya çal›ﬂ›yorlard›. ﬁimdi art›k günümüzde konsept de¤iﬂti. ‹ki baﬂkana teﬂekkür etmek istiyorum. Özellikle Türkiye’nin bu konuda çok dikkatli olmas› gerekiyor,
çok duyarl› olmas› gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde insanlar en ekonomik, en verimli biçimde güçlerini bir araya getirerek Türkiye’nin ç›k›ﬂ› konusunda bir
güç birli¤i yapmak zorundalar.
Umuyor ve biliyorum ki bu toplant›n›n bu ba¤lamda da hem güç birli¤i konusunda, hem de KOB‹’lere verilecek mesajlar konusunda yararlar getirmesi dile¤iyle
hem ﬂahs›m, hem de Yönetim Kurulum ad›na sizleri tekrar sayg›yla selaml›yorum.
Toplant›y› düzenleyenlere teﬂekkür etmek istiyorum. Bize bu toplant›y› bu güzel salonda açan Say›n Baﬂkana tekrar teﬂekkür ediyor, iyi günler diliyorum.
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Yahya Ar›kan (‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan›)
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂ geldiniz diyorum.
Kat›l›m bir hayli fazla, ilgi bir hayli fazla, arkadaﬂlar›n uyar›s› üzerine benim
konuﬂmamdan sonra aﬂa¤›daki salona geçece¤iz, panelimize orada devam edece¤iz; baﬂtan belirteyim. Ben öncelikle böylesine önemli bir toplant›ya ev sahipli¤i
yapmam›zdan dolay› Finansbank Yöneticilerine, Baﬂkan›na birlikte olmaktan dolay›
duydu¤um mutlulu¤u belirtmek istiyorum.
Sevgili arkadaﬂlar, iki baﬂkan, özellikle KOB‹ sürecini hem ekonomik boyutundan, hem ülkedeki geliﬂim süreci boyutundan geniﬂ bir ﬂekilde anlatt›lar. Tabii geliﬂmekte olan ülkelerde, özellikle Avrupa’da yaklaﬂ›k yüzde 95 iﬂletmeler KOB‹’lerden oluﬂuyor. Ülkemize bakt›¤›m›z zaman da bu oran yaklaﬂ›k yüzde 99,5’a tekabül
ediyor.
Tabii baﬂtan ﬂunun alt›n› çizmemiz gerekiyor: KOB‹’lerin tan›m›nda farkl› farkl›
tan›mlamalar var. Örne¤in, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› kriterleri farkl›, hepimizin
yak›ndan bekledi¤i Türk Ticaret Kanunundaki tan›mlama farkl›. Öncelikle bu iﬂin
oturtulabilmesi anlam›nda bu farkl› tan›mlamalar›n belli bir noktada bütünleﬂmesi
gerekli oldu¤una inan›yorum.
Yine de¤erli konuﬂmac›lar›n, Baﬂkan›n ifade etti¤i gibi KOB‹ sürecinde özellikle
kredilenme boyutunda ciddi anlamda katk› sa¤land›¤› söylenemez. Özellikle geliﬂmiﬂ
ülkelerdeki oranlara bakarak Türkiye’deki oran› irdeledi¤imizde KOB‹’lerin bundan
ciddi anlamda yararlanmad›¤›n› görebiliyoruz.
Ben burada meslektaﬂlar›m önünde daha seçimden de yeni ç›km›ﬂ yeni bir yönetim olarak bir özeleﬂtiriyi de belirtmek istiyorum; biz gerçekten KOB‹ sürecine
yeni yeni el atmaya baﬂlad›k. Özellikle burada TOSYÖV’ün, Finansbank’›n de¤erli yöneticileriyle sevgili Nazl› Arda Bilgi Teknoloji Komitesi Baﬂkan›m›zla birlikte iki arama toplant›s› yapt›k. Son derece bizim aç›m›zdan yararl› olduk. Ve iki arama toplant›s›n›n sonucunda böyle bir paneli de birlikte organize edelim dedik.
Neden KOB‹ süreci önemli? Biraz önce ifade edildi, iki tane önemli uygulama
var. Bunlardan bir tanesi BASELII, bir tanesi Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan son derece önemsedi¤imiz Türk Ticaret Kanunu uygulamalar›d›r. Her ikisi de bizi ilgilendiren konu. Her ikisindeki finansal tablonun düzenlenmesi, uluslararas› finansal raporlamaya göre yap›laca¤›n› öngörüyor.
Burada sadece bizim ülkemiz de¤il sevgili arkadaﬂlar, tüm dünyan›n tart›ﬂt›¤›
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gibi bu finansal raporlaman›n bir bedeli var. Bu bedeli ﬂu an KOB‹ sürecine bakt›¤›m›z zaman küçük iﬂletmelerin bu standartlar›n tam olarak uyguland›¤›n› varsayd›¤›m›zda bunun alt›ndan kalkma ﬂans›na sahip de¤il olarak görüyoruz. Bu nedenle
biraz daha bu standartlar›n sadeleﬂtirildi¤i, azalt›ld›¤›, bir anlamda bu finansal
tablolardaki verilen eme¤in ödenildi¤i boyutu anlam›nda da bir düzenleme yap›lmas›
gerekiyor. ‹ﬂte Odam›z bu konuda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna bir çal›ﬂmay› sundu. Hem bu çal›ﬂman›n BASELII uygulamas›nda, hem de Türk Ticaret
Kanunu uygulanmas› en büyük dile¤imizdir.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar, bir süreç var önümüzde. Gerçekten Türkiye’nin geliﬂmesi gerekiyor, kalk›nmas› gerekiyor. En büyük sorunu Türkiye’nin iﬂsizlik sorunu.
Yüzde 99 buçu¤a tekabül eden KOB‹ süreci istihdam›n en önemli ad›m›. Ama bak›yorsunuz maalesef istihdam› teﬂvik etmek yerine tam tersine birçok engellerin konuldu¤unu görebiliyorsunuz. Türkiye’de bir kavram var biliyorsunuz, brüt ücret kavram› söz konusu de¤il. Nedir bunun anlam›? Net ücret kavram› var. Yani, çal›ﬂanlar
alm›ﬂ olduklar› ücrete bakmaktad›rlar. Sonuç itibariyle bunun maliyeti, yani sigorta
ve vergi yükünü otomatikman iﬂverenler üstlenmektedir, bu da sonuçta bir maliyet
unsuru olarak önüne geliyor.
Bunun yan› s›ra hakikaten ilgiyle bekliyoruz, izliyoruz da, yat›r›m› teﬂvik edecekleri yere tam tersine biliyorsunuz Kurumlar Vergisi oran› yüzde 20’ye inecek diye yat›r›m teﬂvikleri kald›r›ld›. Ama yerine ne konulaca¤› konusunda ortada hiçbir
ﬂey yok. Biz bunu da son derece önemsiyoruz.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar, bu süreçte bunu birçok toplant›da anlatt›k, bizim
önümüzdeki iki y›l hem mesle¤imiz aç›s›ndan, hem Türkiye aç›s›ndan son derece
önemli görüyoruz. Özellikle KOB‹ sürecinde bugüne kadar a¤›rl›kl› olarak bizden sadece onlar›n kay›tlar›n› tutan bir meslektaﬂ görünümündeyiz. Bu yeterli de¤il sevgili arkadaﬂlar›m. E¤er bu süreci önümüzde özetle Avrupa Birli¤i sürecinde onlarca
fonun nas›l kullan›laca¤›na dan›ﬂmanl›k edemezsek, KOB‹’lerin kurumsallaﬂmas› boyutunda ciddi bir önderlik yapamazsak, baﬂka biraz daha ad›m att›¤›m›z zaman
KOB‹’lerin kendi içerisindeki birleﬂmesini sa¤layarak güçlerini birleﬂtirmesini sa¤latamazsak, onlar›n bu süreci yakalamalar›n›n zor olaca¤› inanc›nday›m.
Biz bu ad›m› att›k. Biz Yönetim olarak son derece umutluyuz. Kurumsal anlamda gerçekten Finansbank’la, TOSYÖV’le çok önemli, KOSGEB’le ciddi ad›mlar
at›ld›. Tüm mesele, bu ad›mlar› daha uygulanabilir boyutta, güç birli¤i boyutuna getirdi¤imiz zaman bu süreç ülkemiz ad›na yararl› olacak diye düﬂünüyorum.
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Ben tekrar sizleri burada ev sahipli¤i yapmaktan dolay› arkadaﬂlar›m ad›na
duydu¤um mutlulu¤u belirtmek istiyorum. Ve bu güzel organizasyonda eme¤i geçen
tüm arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyor, panelin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunar›m.
Teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven ( Finans Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi)
De¤erli konuklar, hepinize panelimize hoﬂ geldiniz diyorum.
Bizim Finans Kulüp olarak yapt›¤›m›z aktiviteler içinde en önemsedi¤imiz baﬂl›klardan birini oluﬂturmaktayd› bu küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin finansal sorunlar›. Sizlerin karﬂ›s›nda olmak bizim için ayr›ca önem taﬂ›yor. Çünkü konunun en
önemli boyutlar›ndan birini hem icraatta, fiiliyatta konunun sorunlar›n› bilen, hem
bu konuda fikir üreten, hem de teknik olarak da, mesleki olarak da nas›l bir yön izlememiz gerekti¤i konusunda bizlere yard›mc› olabilecek seçkin bir grupla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Say›n Baﬂkanlar›m›z›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda belirttikleri gibi ümit ediyoruz ki
sizlerin katk›lar› bu toplant›n›n esas sonuçlar›n›, bizler için yol gösterici iﬂaretlerini
verecektir. Dolay›s›yla biz bu panelde dört tane seçkin panelistimiz 15’er dakikal›k
bir fikir paylaﬂmas› ﬂeklinde sunuﬂlar›n› yapacaklar. Ondan sonra umuyoruz ki dedi¤im gibi sizlerin görüﬂleri, katk›lar› ve sorular›n›zla konuyu geliﬂtirebiliriz.
Bugün biz esasen finansal hizmetler a¤›rl›kl› olarak KOB‹’lere yaklaﬂ›yoruz.
KOB‹’ler sonuçta çok yayg›n olarak konuﬂulmaya baﬂlayan, çok stratejik önem taﬂ›yan unsur. Özellikle hat›rl›yorum, mesela BASELII görüﬂmeleri yap›l›rken, Alman
Baﬂbakan› o zaman Schröder Alman Parlamentosunda BASELII’deki baz› öngörülen uygulamalar›n niye Almanlar taraf›ndan kabul edilmeyece¤ini anlatacak kadar,
bunu da KOB‹’lere ba¤layacak kadar önemsiyor KOB‹’yi. Çünkü sonuçta Avrupa’da
da, dünyan›n di¤er geliﬂmekte olan ekonomilerinde de esas taﬂ›y›c› unsur, esas istikrar ve geliﬂimin beﬂi¤i, yata¤› ve geliﬂmemenin de bu anlamda nedeni bizim KOB‹
alan›nda sa¤layabildi¤imiz verimlilik oran›yla çok do¤ru orant›l› bir konu. ‹ﬂte bu anlamda finansal hizmetler kap›s›ndan girerek bu konulara biraz ›ﬂ›k tutabilirsek, biz
de kendimizi baﬂar›l› hissedece¤iz.
Ben konuﬂmac› arkadaﬂlar›m›zdan da ﬂöyle bir de¤erlendirdi¤imde ilk sözü
R›dvan Beye vermek istiyorum. Kendisi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayici ve ‹ﬂletmeciler Derne¤i Baﬂkan›. Makine mühendisi bir arkadaﬂ›m›z. Bize hem sektörün genel
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sorunlar›, hem de bu konuda yapt›klar› çal›ﬂmalar›, kuruluﬂ olarak yapt›klar› çal›ﬂmalar konusunda bilgiler verecek.
Buyurun R›dvan Bey.
R›dvan Mertöz (KOS‹D Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ‹ﬂletmecileri Derne¤i
Baﬂkan›) Teﬂekkür ederim Baﬂkan. Baﬂkan, ben birazc›k daha kendimi ve Derne¤imizi tan›tarak sözlerime baﬂlamak istiyorum.
Öncelikle bu paneli düzenleyen Finans Kulüp ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirler Odas›na teﬂekkürlerimi de sunmak isterim. Ve bu arada Mali Müﬂavirler Odas›n›n Genel Kurulu yap›ld›, Genel Kuruldan da baﬂar›yla ç›kt›lar, kendilerini de tebrik eder, baﬂar›lar dilerim.
Efendim, ismim R›dvan Mertöz. Basit Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ‹ﬂletmecileri Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›y›m. ‹kinci defa Baﬂkanl›¤a seçilmiﬂ bulunmaktay›m. Derne¤imiz 1991 y›l›nda kuruldu. Birçok sektörden küçük sanayicileri kucaklayan, temsil eden, Türkiye’nin önde gelen KOB‹ derneklerinden biridir. 186 üyemiz
bulunmaktad›r. Dernek merkezimiz Bayrampaﬂa’dad›r. Zaman›nda çok yo¤un olarak
Bayrampaﬂa ve Demirkap› yöresinde küçük ölçekli sanayiciler bulundu¤undan o yörede filizlendi, yeﬂillendi bu dernek ve büyüyerek ‹stanbul’un çeﬂitli yerlerine da¤›ld›.
ﬁu anda da ‹kitelli Organize civar›nda yaklaﬂ›k 50, Beylikdüzü, Had›mköy civar›nda
yaklaﬂ›k 50, di¤er bölgelerle birlikte toplam 186 üyemiz ‹stanbul’un çeﬂitli yerlerine
da¤›lm›ﬂ bulunmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak metal sektöründe görev yapmakta, beyaz
eﬂya ve oto yan sanayi olmakla beraber makine üreticisi, elektronik sektörüne hizmet eden arkadaﬂlar›m›z bulunmaktad›r.
Derne¤imizin bu k›sa tan›t›m›n› yapt›ktan sonra zaman›m›z kal›rsa, ben dernek tan›t›m›na zaman harcamak istemem, esas konumuza dönmek istiyorum.
Finans Kulüp geçen sene bir ad›m att›, KOB‹’lerle toplant›lar baﬂlatt›. Toplant›n›n ilkinde Türkiye’nin özel ve kamu bankalar›ndan yüksek düzeyde yöneticilerle bir
araya geldik. Bankac›lar soruyor, KOB‹’ler için neler yapar›z, ne gibi projeler üretebiliriz diye çok önemli, çok güzel bir yaklaﬂ›mla çok gelecek vadeden bir yaklaﬂ›mla
gerçekten güzel konulara de¤indik. Aradan zaman geçti, Mali Müﬂavirler Odas› da
benzeri konulara el att›. Bunlar da Türkiye’nin gerçekten umut veren olaylar›. KOB‹’leri kimse tan›maz, kimse önem vermezken, art›k Mali Müﬂavirler Odas› da baz›
gerçekleri demek kavrad›, bunu uzun zamand›r tan›yor fakat icraata geçirmek için
de çabalar sarf etti. Baﬂta Yahya Baﬂkan›m›za ve Yönetim Kurulu üyelerine te-
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ﬂekkür ederim. Biz biraz ilgisiz kald›k, üç toplant›n›n ikisine kat›lamad›k. Ve Yahya
Bey Yönetim Kurulu üyelerine söylemiﬂ, bu KOB‹ temsilcilerinin, bunlar›n iﬂi çok, gelin biz bunlara gidelim gibi bir yaklaﬂ›m oluyor ve bir toplant›m›z› yaklaﬂ›k bir ay, 40
gün önce gerçekleﬂtirdik. Özür diledik, benim de yurt d›ﬂ› seyahatim ve bir fuar sebebiyle toplant›ya kat›lamam›ﬂt›m. Mali Müﬂavirler Odas› da sadece hesaplar› yazan, çizen, KOB‹’lerin veya sanayicilerin veya mükelleflerinin hesab›n› tutan bir oda
olmaktan çok art›k çok önemli bir sivil toplum örgütü olma durumuna gelmiﬂtir ve
KOB‹’lerle müﬂterek çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂlard›r.
ﬁimdi esas konumuza geçecek olursak, KOB‹’lerde finansman konusu, finansman›n da¤›l›m›. KOB‹’ler Türkiye’deki finansman konular›na yak›n m›, finansmandan
pay al›yor mu ondan k›saca bahsedelim.
Türkiye’de biliyorsunuz banka kredilerinin büyük bir k›sm›, yüzde 95’e varan
k›sm›n› en fazla 500 firma paylaﬂmakta. Ama KOB‹’ler dedik ya yüzde 99’dan fazlad›r ve bu binlerce, belki yüzbinlerce tabir edilebilecek rakamlardad›r. Biz aktif kredi kullanan yaklaﬂ›k 50 bin KOB‹ olaca¤›n› tahmin ediyoruz, yüzde 5’i de demek ki
50 bin firma ancak tamam›yla faydalanabiliyor; bu geçmiﬂte 2004 veya öncesi rakamlar. Ama son zamanlarda 2005 banka verileri art›k bu rakamlar›n yüzde 8’lere,
yüzde 10’lara, yüzde 12’lere, 15’lere do¤ru t›rmand›¤›n›, Halkbank’›n verileri yüzde
20’lere do¤ru ç›kt›, baz› bankalarda yüzde 12’lerde kald›¤›n› görmekteyiz. Bu da,
KOB‹’lere verilen kredilerin biraz daha yükseldi¤ini göstermekte, oranlar›n iyileﬂmekte oldu¤unu göstermektedir.
Önceden biz bir bankan›n ﬂubesine girdi¤imizde nas›l karﬂ›lan›r›z diye korkard›k, bir ﬂube müdürünün odas›na bile girmeye çekinirken, art›k bankalar›n bölge müdürleri, genel müdür yard›mc›lar›yla muhatap olmaya baﬂlad›k. ﬁube müdürleri zaten ço¤u s›k s›k ziyaretlerimizde bulunmakta ve bizlerden ne gibi çal›ﬂmalar, nas›l
ürünler sunmak istediklerini soruyorlar. Biz de onlara göre gerekli ﬂeyler söylüyoruz. ﬁu anda çal›ﬂmalar yap›l›yor. Ama iyileﬂme var m› diye sorarsan›z, çok ciddi
bir iyileﬂme yok geçmiﬂ y›llara göre. Örne¤in, önümüzde çok ciddi bir teminat problemi durmakta. Teminat konular›nda çok fazla bir iyileﬂme oldu¤u söylenemez. Formaliteler ve prosedürler çok a¤›r, krediler çok zor ç›kar›lmakta, bir evra¤› gerçekten
bir KOB‹’yi b›kt›racak ölçüde a¤›r oldu¤u için KOB‹’lerimiz kredi almaya pek cesaret
edememektedir ve baﬂvuran da baﬂvurmayan da piﬂman olmaktad›r.
Bu arada ben ﬂunu söylemek istiyorum Finans Kulüp yöneticilerini ve Mali
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Müﬂavirler Odas›n› bir arada bulmuﬂken: KOB‹’ler için ne yapabiliriz, özellikle bu finans konusu ve di¤er konularda nas›l bu kurumlar›m›z yard›mc› olabilir. Önümüzde
biliyorsunuz Avrupa Birli¤i müzakere süreci var, bu süreç içerisinde de bütün bankalar›n ve giriﬂimcilerin uymak zorunda oldu¤u BASELII kriterleri var. BASELII
önünde sonunda uygulanacak, 2007 y›l› sonunda art›k bu gerçek bizim de gündemimize girecek. ﬁimdiden BASELII’nin getirecekleri ﬂeyleri Mali Müﬂavirler Odas›n›n
tüm mükelleflerine bu konuda gerekenleri söylemeleri ve özellikle ve özellikle kay›t d›ﬂ›n›n sak›ncalar› aç›klanmal›. Kay›t içine girdikleri zaman bu süreç içerisinde ne kadar avantajl› olduklar›n› Mali Müﬂavirler Odas› da anlatmal›. Bunu bankalar da görev kabul etmeli, bankalar da müﬂterilerine anlatmal›. Tamam, çok iyi müﬂterilerimiz var, iﬂte biz bu müﬂterilerle idare ediyoruz. Ama Türkiye gerçe¤i ve KOB‹’lerle
çal›ﬂma zorunlulu¤u oldu¤u için KOB‹’lerin de baﬂ›n›n belas› belki ﬂu anda Türkiye’de
çok kolay olmayacak kay›t d›ﬂ›n› bir ç›rp›da silmek, o kadar kolay de¤ildir, ama
ad›m ad›m bunun geçici bankalar›n ve Muhasebe Mali Müﬂavirler Odas›n›n yard›m›yla da gerçekleﬂecektir. Bu KOB‹’lerimizin rekabetçi ortam içerisinde kay›t d›ﬂ›n›
nas›l aﬂacaklar, bunlar gündeme al›nmal›. Her mali müﬂavir bunu bir görev kabul etmeli, her banka bir milli görev kabul edip buna yard›mc› olmal›. Bizler mali müﬂavirler kadar bu konuda bilgili de¤iliz, bankac›lar kadar bu konularda bilgili de¤iliz. Bankalar çok daha e¤itimlidir, mali müﬂavirler e¤itimlidir, bu konuda biz özellikle destek
bekliyoruz.
Zaman›m›z› aﬂmadan bir iki konuya daha geçmeye çal›ﬂaca¤›m.
Türkiye’deki KOB‹’leri ‹stanbul KOB‹’si, Anadolu KOB‹’si ﬂeklinde de s›n›fland›racak olursak; bizler, ‹stanbul’daki KOB‹’ler Anadolu’daki KOB‹’lere göre baz› dezavantajlar›m›z var. Desteklerden daha az yararlan›yoruz, daha dar mekânlarda çal›ﬂmak zorunda kal›yoruz. Buna ra¤men bankac›lar, mali müﬂavirler ne gibi destek,
ne gibi avantajlar sunabilir? ‹stanbul KOB‹’leri Türkiye KOB‹’lerinin yüzde 50’sini
oluﬂturdu¤u halde niye böyle üvey evlat muamelesi görmektedir, onu da zaman›m›z
olursa tart›ﬂmak isterim.
Bir de KOB‹’lere sunulan dan›ﬂmanl›k hizmetleri var. Baﬂta KOSGEB olmak
üzere birçok kurum dan›ﬂmanl›k hizmeti vermektedir. Bu dan›ﬂmanl›k hizmetleri de
son y›llarda çok faydas› olmam›ﬂt›r. Dan›ﬂmanlar yeterince dan›ﬂman de¤ildir, dan›ﬂmanlar yeterince bilgili de¤ildir, o yüzden bu konuda bence fiyasko demeyeyim de,
yani birazc›k yetersiz kald› ve dan›ﬂmanl›k konusu bize pek bir ﬂey kazand›rmad›.
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Bir de özel bir durumumuz daha var, KOB‹’lerin geçen Mali Müﬂavirler Odas›
toplant›s›nda yapt›¤›m›z bir konumuz var, bir maddeyi iﬂledik; Türkiye’de Maliye Bakanl›¤› can› s›k›l›nca tebli¤ yay›nlayabiliyor, birkaç tane sanayicinin giriﬂimiyle bir
tebli¤ yay›nl›yor. Son zamanlarda biliyorsunuz pirinç, bak›r ve bak›r madenlerini KDV
tevkifat› uyguland›. KDV tevkifat› belki birçok üreticiyi kollad›, belki devletimiz vergisini daha kolay ald›, ama bu kimleri ma¤dur etti, kimleri rahats›z etti, kaç tane
KOB‹ bu konuda rahats›z oldu. Bu ürünlerin hem ç›lg›nca fiyat› yükselirken, bir de
yüzde 90’›n› vergi dairesine ödemek durumunda kald›. Bunu vergi dairesinden alaca¤› bile olsa, ihracatç› olsa, alaca¤› bile olsa, “önce bunu yap›n ondan sonra di¤er
iﬂlemleri yap” ﬂeklinde muameleyle karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Bu konuda ben Muammer Beye ve di¤er arkadaﬂlara toplant›da el at›n, bunlar bizim bireysel çal›ﬂmalar›m›zla yapabilece¤imiz, giderece¤imiz konular de¤il. Sivil toplum örgütleri böyle zamanda ortaya ç›kmal› ve bizi ezen, bizi y›pratan konularda lütfen bize yard›mc› olun
ﬂeklinde de söylüyorum. Biraz özel gibi görünse de, ama yine yüzlerce KOB‹’yi ilgilendiren bir konudur.
KOB‹’lerin sorunlar› çoktur, keﬂke söz s›ras› bana birinci olarak verilmeseydi,
en sonda verilseydi, birçok konuyu daha sa¤l›kl› olarak aç›klard›k. Bir sunum haz›rlay›p gelmedik, birkaç tane maddeyi baﬂl›klar›yla yaz›p geldiysek bile yaz›l› bir metnimiz haz›r de¤il. Ben bunun için burada sözlerimi bitirmek istiyorum. Teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven (Finans Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Oturum Baﬂkan›)
Teﬂekkürler R›dvan Bey. Baﬂkan, baﬂl›klar halinde de olsa önemli baz› maddelerin alt›n› çizdiniz, bundan sonra tur olur mu bilmiyorum ama en az›ndan bu tur
verimli baﬂlam›ﬂ görünüyor. Özellikle KOB‹ dan›ﬂmanl›k konusunda, özellikle bu gelece¤e haz›rl›k konusundaki çal›ﬂmalar önem kazanacak. Bu arada da bir ﬂeyin alt›n›
çizdiniz, belki de sektörün de kendi içinde ayr›ca örgütlenmesi, o örgütlenmenin
güçlenmesi çok önemli bir faktör olarak, ihtiyaç olarak karﬂ›m›zda duruyor.
Bu anlamda yine tam sektör içinde olmasa bile, sektörel bak›ﬂ olarak bize
ufuk açacak ve bize baz› ﬂeyler gösterece¤ini ümit ediyoruz, Volkan Beye söz vermek istiyorum.
Volkan Bey, UND ‹cra Kurulu üyesi, Baﬂkan Yard›mc›s›, Mülkiye kökenli bir arkadaﬂ›m›z. UND Teknoloji A.ﬁ. Yönetim Kurulu üyesi, UND Denizcilik A.ﬁ. Genel Mü-
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dürlü¤ünü yap›yor. Bu arada NA Türkiye A.ﬁ. Dan›ﬂmanl›¤› görevi var ve ‹zmir
SMMM üyesi olarak aram›zda bugün bulunuyor. Dedi¤im gibi, kendisiyle daha önce,
panelden önce konuﬂurken nakliye sektörü tam KOB‹ uygulamalar› içinde ele al›nan
bir sektör de¤il, ancak nitelik itibariyle, ölçek itibariyle, faaliyetleri itibariyle KOB‹
sektörü d›ﬂ›nda asl›nda düﬂünülmeyecek özelliklere sahip. Bu anlamda sizin de görüﬂlerinizi ve de¤erlendirmelerinizi rica ediyoruz. Buyurun efendim.

Volkan Konuk (UND Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i ‹cra Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s›)
Teﬂekkür ediyorum. Finans Kulübe ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›na teﬂekkür ediyorum organizasyona katk›lar› sebebiyle.
Baﬂkan›n sözünü etti¤i gibi, bizim kara yolu taﬂ›mac›l›¤› sektörümüz tan›mlar
içinde KOB‹ olarak tan›mlanm›yor. Ancak ben direkt olarak buna girmeden önce izin
verirseniz k›saca sektörü ve Türkiye’deki, ekonomideki yerini k›saca anlatmak istiyorum.
UND, uluslar aras› kara yolu taﬂ›mac›l›¤› sektöründe faaliyet gösteren 1100
firman›n Türkiye’deki temsilcisi. Bu firmalar t›rla ihracat ürünlerimizi taﬂ›yorlar ve
ithalat ürünlerimizi taﬂ›yorlar. Özel belgelere, özel kriterlere sahip olmalar› gerekiyor. UND, 32 y›ll›k bir kuruluﬂ. ‹lk kuruluﬂu 1970 y›l› ortalar›nda baﬂl›yor ve Ortado¤u bölgesinde petrol ticaretinin yo¤unlaﬂmas›yla birlikte uluslararas› kara yolu taﬂ›mac›l›¤›, petrol taﬂ›mac›l›¤›yla yo¤unlaﬂmakta ve Avrupa’ya taﬂ›mac›l›k yavaﬂ yavaﬂ Türk firmalar› taraf›ndan yap›lmaya baﬂlanmakta kara yoluyla. 1974 y›l›nda
kara yolu taﬂ›mac›l›¤› toplanarak bir dernek çat›s› alt›nda toplan›yorlar.
‹lk kuruluﬂ amac›, ﬂirketlerin ve sektörün sorunlar›na çözüm bulmak ve uluslararas› platformlarda çözmek olarak belirliyor UND. Daha sonra iﬂi icab› zaten
dünyadaki uluslararas› ticaretin içinde. 1980’li y›llarda özellikle ekonominin de d›ﬂa
aç›lmas›yla birlikte artan d›ﬂ ticaret hacmi daha fazla önem kazanmaya baﬂl›yor.
Ve 2000’li y›llara gelindi¤inde art›k s›radan bir meslek örgütü olmaktan öte sektöre yön veren, ekonomiye belli katk›lar sa¤layan bir meslek örgütü haline geliyor. Ve
bunlar›n sonucunda 14 ilde ve yurt d›ﬂ› temsilciliklerinde örgütlenen, sektöre hizmet amac›yla kurulmuﬂ olan baz› ﬂirketleri sektörde çal›ﬂan kiﬂiler birlikte hissedar olan ve 2004 y›l›nda ulusal kalite ödülü alm›ﬂ olan bir sivil toplum kuruluﬂu.
UND’nin taﬂ›mac›l›k sektöründe topluma ve ekonomiye katk› amac›yla gerek
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uluslararas› benzeri kuruluﬂlarla, gerekse ulusal ve uluslararas› kamu kuruluﬂlar›yla
çok yo¤un bir ﬂekilde iliﬂkisi var. Ve sektörde öncü olmak ve Türk kara yolu taﬂ›mac›l›¤›na ivme kazand›rmak amac›yla 2002 y›l›nda Karadeniz Ekonomik ‹ﬂbirli¤i üyesi
ülkelerin yine uluslararas› kara yolu taﬂ›mac›l›¤›yla birlikte bir çat› alt›nda topland›
ve baﬂkanl›¤›n› UND yapt›. Buradaki amaç, bölgesel taﬂ›mac›l›ktan daha fazla pay
sahibi olmas›n› sa¤lamak tabii ki.
Biraz önce söz edildi¤i gibi, tüm ﬂirketlerimiz ve üyelerimiz KOB‹ tan›m› içinde
yer almalar› gerekiyor. Ancak, ﬂirketlerinin veya bankalar›n KOB‹ s›n›flamalar›, tan›mlar›n› inceledi¤imizde; KOSGEB imalat sanayinde çal›ﬂma koﬂulunu, Halk Bankas› da yine imalat sanayinde faaliyet gösterme koﬂulunu öne sürüyor. Tabii ki
farkl› çal›ﬂan say›lar› söz konusu. Eximbank da imalat sanayinde çal›ﬂanlar› KOB‹
olarak yine üretim yapan firmalar› KOB‹ olarak tan›ml›yor. Hazine Müsteﬂarl›¤›;
imalat sanayi, tar›m, turizm, sa¤l›k, e¤itim, madencilik ve yaz›l›m geliﬂtirme sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluﬂlar› KOB‹ olarak de¤erlendiriyor. Ancak kara
yolu taﬂ›mac›l›¤› sektörü, hava yolu taﬂ›mac›l›¤›, deniz yolu taﬂ›mac›l›¤› sektörü
hiçbir ﬂekilde KOB‹ olarak de¤erlendirilmiyor. Oysa Avrupa Birli¤i ülkelerinde sadece
çal›ﬂan ve ciro belirleyerek KOB‹ s›n›flamas› yap›ld›¤› için Türk taﬂ›mac›l›¤›n›n rakibi
durumunda olan gerek Türk ihraç ürünlerinin, gerekse Avrupa’daki ürünlerin Türkiye’ye ithalinde taﬂ›ma yapan gerekse Türkiye’yi transit ülke olarak kullanarak Asya’ya taﬂ›ma yapan tüm yabanc› kuruluﬂlar KOB‹ s›n›f›nda, o ülkelerin ve Avrupa
Birli¤i’nin pek çok KOB‹ ayr›cal›klar›ndan faydalanmakta. Bu da ülkemizde faaliyet
gösteren ﬂirketler aç›s›ndan haks›z rekabet ortam› yaratmaktad›r.
Bilindi¤i gibi tüm küçük ve orta boy iﬂletmeler dünyada ekonominin dinamosu
olarak tan›mlan›yor. Çünkü hem de¤iﬂime daha fazla ayak uyduruyorlar, hem bilgi
teknolojilerini daha çabuk uyguluyorlar, hem bölgesel büyüme ve dengeli büyümede
pay sahibi oluyorlar. Tasarruflar›n ödüllendirilerek yat›r›ma dönüﬂmesini teﬂvik ediyorlar. Ve en önemlisi, büyük sanayi iﬂletmelerinde vazgeçilmez destekleyici ve tamamlay›c›s› oluyorlar.
Pek çok sektörün KOB‹ s›n›f›na dâhil edilmemesi, büyük sanayi iﬂletmelerini de
bu sebeple olumsuz olarak etkiliyor.
Ticari mallar›n taﬂ›mac›l›k ile el de¤iﬂtirmesi, pek çok ekonomiler aras›ndaki
kültürü di¤er ülkelere taﬂ›yor. Ve farkl› konular› da, örne¤in çevre, insan ve mal güvenli¤i, teknoloji gibi pek çok konuyu da ön plana ç›kart›yor. Bu sebeple yine sözünü
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etti¤imiz KOB‹ s›n›f›n›n d›ﬂ›nda kalan bu sektörlerin baz› desteklerden mahrum kalmas›, bu konularda da ﬂirketlerin geliﬂememe sebebi oluyor.
Uluslararas› kara taﬂ›mac›l›¤› sektöründe faaliyet gösteren firmalar ülke ihracat›m›z›n yüzde 53’ünü kara yoluyla yurt d›ﬂ›na taﬂ›makta genel olarak. 40 bin
araçl›k filoya sahip. 3,5 milyar dolarl›k bir yan sektörlerle birlikte, lojistikle birlikte
3,5 milyar dolarl›k bir yat›r›ma sahip bir sektör.
2004 y›l›nda 833 bin taﬂ›ma gerçekleﬂtirmiﬂ. 2005 y›l›nda 965 bin taﬂ›ma
gerçekleﬂmiﬂ ve ülkemize 8 milyar dolar döviz sa¤lanm›ﬂ ve bu sektör KOB‹ s›n›f›
içinde yer alm›yor.
Tabii ki biz sektörel bir kuruluﬂ olarak gerek finans kurumlar›yla, gerekse kamu kurumlar›yla ﬂirketlerin finans sorunlar›na destek olmak ve birlikte çal›ﬂmak
durumunday›z. 2001 y›l›nda Eximbank’la yapt›¤›m›z görüﬂmeler ve Say›n Ahmet
Beyin deste¤iyle döviz kazand›ran hizmetler kapsam›nda kara yolu taﬂ›mac›l›¤›
sektörünün 50 milyon dolarl›k bir kredi tahsis edildi ve koﬂullar› belirlendi. Karayolu
taﬂ›mac›l›¤› daha sonra deniz ve hava taﬂ›mac›l›¤› sektöründe faaliyet gösteren
kuruluﬂlar da bu kredi kapsam›ndan faydalanmaya baﬂlad›lar.
Son dönemine bakt›¤›m›zda baz› bankalar›n KOB‹ destek paketi ve programlar› çerçevesinde faaliyet gösterdikleri ve ancak mevcut ürünlerini koyduklar›, mevcut ürünleriyle KOB‹ s›n›f›ndaki ﬂirketleri çal›ﬂt›rmaya yönelik, biraz de¤iﬂiklikler yaparak bu ürünlerin Pazarlanmas›na yönelik faaliyetlerde bulunduklar›, sektörel çözümler ve Avrupa Birli¤i ülkesindeki rakip sektörlere rekabet yaratacak çözümler
üretmedikleri görülüyor. Ancak yine de ﬂu anda son özellikle iki y›ld›r baﬂlayan faaliyetler tabii ki sevindirici.
‹vedi olarak biz de özel finans kurumlar›yla anlaﬂmalar yaparak sektöre yönelik üç ayr› projede çözümler ve gerek kredi ve di¤er çözümler konusunda destek
sa¤lad›k.
Tabii ki KOB‹ paketi veya KOB‹’lerin finansal çözümleri dedi¤imiz zaman kesinlikle sadece kredi olarak ele almamak laz›m.
Biraz önce Avrupa Birli¤i ülkesindeki bu taﬂ›mac›l›k sektöründeki firmalar›n
desteklerinden söz etmiﬂtik. Örnek olarak Almanya’da uluslararas› taﬂ›mac›l›k faaliyetinde bulunan ﬂirketler KOB‹ s›n›f› içinde de¤erlendirildi¤inden ﬂirket kurma finansman›, mevcut ticari ﬂirketlerin desteklenmesi, giriﬂim sermayelerine daha kolay eriﬂim sa¤lanmas›, teknoloji, knowhow’lara eriﬂim sa¤lanmas›, KOB‹’lerde ARGE
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faaliyetlerin ve yenilikçili¤i desteklenmesi, KOB‹’lerin uluslararas› faaliyetlerinin
desteklenmesi, geniﬂ kapasiteli ve gelece¤e dönük bir e¤itim sistemi tasarlanmas›,
ki özellikle Türkiye’de bu çok önemli, bürokrasinin azalt›lmas›, ﬂirket kurma ve mevcut ﬂirketlerin desteklenmesi gibi pek çok öncelikten faydalanmakta ve Alman Hükümetine ba¤l› bir banka taraf›ndan yürütülen özel programlar arac›l›¤›yla Alman
ticaret odalar› ile Almanya’n›n uluslararas› ataﬂelikleri ve tüm temsilcilikleri vas›tas›yla bu tür kuruluﬂlar desteklenmektedir.
Bu kuruluﬂlar tabii pazar›n araﬂt›r›lmalar›, ortakl›klar konusunda dan›ﬂmanl›k
ve yat›r›mlar›n yönlendirilmesi konusunda destek almakta, gümrük zorunluluklar›,
ithalat prosedürleri, kazalar, ölümler ve muhtemel alacaklarla ilgili de Federal D›ﬂ
Ticaret Bürosundan yo¤un biçimde destek almaktad›r.
Bu sebeple Almanya’da Alman ﬂirketlerin yüzde 99,7’si KOB‹ statüsünde.
KOB‹’lerde çal›ﬂan iﬂ gücü toplam›, toplam iﬂ gücünün yüzde 68,7’si. Almanya’da
3,3 milyon adet KOB‹ kay›tl› bulunmakta. Ve Alman KOB‹’lerin gayri safi yurt içi
hâs›ladaki pay› yüzde 48,8’e ulaﬂm›ﬂ durumdad›r.
Ülkemizde uluslararas› taﬂ›mac›l›k sektöründe faaliyet gösteren kuruluﬂlar finans kurumlar›yla iliﬂkilerinde kredi olanaklar›ndan k›s›tl› biçimde yararlanmaktad›rlar. KOB‹’lere tan›nan uygulamalardan faydalanmamaktad›rlar. Nakit kredi kullan›m› d›ﬂ›nda sektörün yap›s› gere¤i Gümrük Müsteﬂarl›¤›, Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i ve alm›ﬂ olduklar› ihalelerde teminat mektubu vermek durumundalar ve
özel koﬂullu, özel içerikli teminat mektuplar›n›n temininde güçlük çekmektedirler.
Çünkü verilen teminat mektubu karﬂ›l›¤› olarak ﬂirketlerde gayrimenkul ipote¤i talep edilmekte, ancak uluslararas› kara yolu taﬂ›mac›l›¤› yapan kuruluﬂlar›n yat›r›mlar› gayrimenkule de¤il menkule, araçlara oldu¤undan dolay›, bu araçlar teminat
olarak kabul edilmemekte ve teminat mektubu almak için gösterilecek olan teminat›n verilmesinde çok büyük güçlüklerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
ﬁimdi konuya yavaﬂ yavaﬂ banka sektörüne gelmeye baﬂlad›¤›m›zda Can Beye söz verece¤im.
Can Bey, Bo¤aziçi Üniversitesinden sonra de¤iﬂik yat›r›m bankalar›nda, ticari
bankalarda bankac›l›k sektörü içerisinde özellikle bu konulara yak›n çal›ﬂm›ﬂ bir arkadaﬂ›m›z. ﬁu anda Bank Pozitif diye bir yat›r›m bankas› olarak ﬂu anda oluﬂumu-

1574

1990-2006 PANELLER <<<

6-2.qxp

10/4/08

4:41 PM

Page 1575

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

nu sürdüren kurumda Yönetim Kurulu üyeli¤i yap›yor. Bilgi Üniversitesinde ö¤retim
görevlisi olarak da yine bu konulara yak›n ilgili sürüyor.
Bankac›l›k, biraz hep böyle sürü mantalitesiyle iﬂ yapan bir sektördür. Sonuçta hep baz› ﬂeyler moda olur ve bankalar herkes onun peﬂine düﬂer. Bizim de bankac›lar olarak çekincemiz, bu sürü ﬂeyine kap›lmamak. Ama iﬂte geldik yine bu KOB‹
hikâyesine bütün sektör tak›ld›. Asl›nda Volkan Bey de buna vurgu yapt›. Dedi ki,
mevcut ürünlerinin pazarlanmas› yönünde bir faaliyet KOB‹’lere yönelik baﬂlad› dedi. Hâlbuki bunun dedi, sektör özelli¤i taﬂ›yan faaliyetlere dönüﬂtürülmesi laz›m,
sektöre özgü uygulamalara. ﬁimdi bizim asl›nda bankac›l›k sektöründeki en önemli
ihtiyaçlar›m›zdan biri, bizim sektöre özgü uygulamalar yapmam›z, sektöre özgü
ürünler geliﬂtirmemiz. Fakat biliyorsunuz tango yaparken iki kiﬂi gerekiyor, karﬂ›
taraf da KOB‹. KOB‹’lerde de iﬂte bu anlamda bankalara ayak uyduracak insanlar
laz›m. Asl›nda sizlerin bir ara sektör olarak en kritik, en yaﬂamsal önemdeki iﬂleviniz ve göreviniz, asl›nda bu tango yapacak iki partiyi birbiriyle uyumlu hale getirmek, birbiriyle konuﬂturmak, birbiriyle uyumlu hareketlere sokacak haz›rl›klar yapmak. Bu anlamda umuyorum Can Bey de baz› vurgular yapacak. Buyurun.

Can Karaﬂ›kl› (Bank Pozitif Yönetim Kurulu Üyesi)
Çok teﬂekkür ederim. Asl›nda aram›zda KOB‹ olmad›¤›na göre KOB‹’lere ne
tür hizmetler sundu¤umuzdan bahsedebiliriz. Ama genellikle toplant›larda böyle
oluyor, çünkü KOB‹’lere ne tarzda finansal ürünler sundu¤umuzu anlat›yoruz, bizi
dinleyen KOB‹’ler de ilerleyen zamanlarda geliyorlar kap›m›z› çal›yorlar, hay›r olmaz
diyoruz. ﬁunu ﬂunu isteriz, problem ç›k›yor. Ama burada KOB‹ olmad›¤›na göre benim üzerinde durmak istedi¤im konu zaten biraz daha farkl› bir konu.
Ben KOB‹’lerin finansal yönetimiyle ilgili konuﬂmak istiyorum. Finansal yönetimde de KOB‹’lerin içerisinden KOB‹’lere hizmet veren sizler diye tan›mlayabildi¤im
iﬂte serbest muhasebeci mali müﬂavirlerle KOB‹’lerin finansal hizmet ald›klar› finansal kuruluﬂlar aras›nda nas›l bir iliﬂkiiﬂbirli¤i KOB‹’ler faydas›na sa¤lanabilir diye biraz analiz yapmak istiyorum.
Bence KOB‹ tan›m›n›n yap›lmas› iyi ama ülkemizde yay›nlanan istatistiklere
göre ilk 750 kuruluﬂ d›ﬂ›ndakilerin hemen hemen hepsi bana KOB‹ gibi geliyor, dolay›s›yla, korkunç bir adet söz konusu.
KOB‹’lerde finansal yönetim dedik. ﬁimdi KOB‹’lerin neresi do¤ru ki finansal
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yönetimleri do¤ru olsun tarz›nda kliﬂe bir yaklaﬂ›m›n olmad›¤›n› varsayarak biraz
bu konuda ilerlemek istiyorum.
Bir de KOB‹’lerin finans yönetimiyle dedi¤im gibi serbest muhasebe ve mali
müﬂavirlik hizmetleri aras›nda bir ba¤lant› kurmam›z laz›m diye düﬂünüyorum.
Öncelikle ben yaklaﬂ›k 15-16 y›ldan beri masan›n öbür taraf›nda bana proje
veya kredi ihtiyac› sunan KOB‹’lerle sigorta, lesing, factoring, bankac›l›k sektörüyle
beraber olma imkan› buldum. Buradaki kendi gözlemlerimden söz etmek istiyorum.
Asl›nda çok fazla bir gözlem de¤il, temel bir soruna dayan›yor her ﬂey.
KOB‹’ler bir ﬂekilde yetersizliklere, iﬂte yetersiz mali tablolara, denetim raporlar›na sahip olmamalar›na ra¤men, asl›nda anlatabilecekleri çok do¤ru ﬂeyleri
de anlatmalar› gereken ﬂekilde bizlere bir türlü anlatam›yorlar. ﬁimdi KOB‹’den denetim raporu istemek, iﬂte ﬂu ﬂirkete denetlettir demek, kurumsal yönetimini kur
ondan sonra gel demek çok kolay, ama bunlar›n olmayaca¤› zaten aﬂikâr. Ama olabilecek baz› ﬂeyler de var. Olabilecek baz› ﬂeylerin aras›nda örne¤in bir yat›r›m projesinde yat›r›m projesinin makinesinin resminden, arsan›n, binan›n projesinden ziyade o makinenin süreç içerisinde firmaya ne kadar nakit ak›ﬂ› sa¤layaca¤›, firman›n
maliyetinin o nakit ak›ﬂ›n› nas›l ç›karabilece¤i önemli. Biz firmalardan bunlar› beklerken, bizim önümüze farkl› farkl› ﬂeyler geliyor. ﬁimdi diyeceksiniz ki bizimle bunun
aras›nda ne tür ba¤lant› var? Ben bu taraf› da KOB‹’lerle çal›ﬂ›rken inceledi¤im için
hem akademik çal›ﬂmalar›mda, hem iﬂ hayat›mda, ﬂunu gördüm ki; muhasebe mali
müﬂavirlik hizmetleri a¤›rl›kl› olarak ve sektörün ihtiyac› nedeniyle muhasebe tabanl› olarak veriliyor, bunlar vergi dan›ﬂmanl›¤›, teﬂvik, mali tablolar›n düzenlenmesi
gibi hizmetler dâhil.
ﬁimdi bunlar çok önemli hizmetler ve biz finans kuruluﬂlar› olarak bu hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz. Bize iyi bilindik, tan›nm›ﬂ bir mali müﬂavir taraf›ndan onayl›
gelen mali tablonun bizim için de¤eri çok fazla. Ama bizim için de¤erli olan baﬂka
hizmetler de var ve biz bu hizmetleri firmalarla iç içe çal›ﬂan muhasebeci ve mali
müﬂavirler taraf›ndan verilebilece¤ini düﬂünüyoruz. Buna finansal dan›ﬂmanl›k diyebiliriz ve bu sizler için de ayr› bir iﬂ kolu, iﬂ imkan› da yaratabilir diye düﬂünüyorum.
Çünkü gözlemledi¤imiz ﬂu: Bir firmayla yak›n olarak çal›ﬂan bir muhasebeci, mali
müﬂavirin o firman›n, örne¤in bir finans kuruluﬂlar›yla kurmas› gereken iliﬂki hakk›nda söyledi¤i çok az ﬂey var firmaya. Ben mali tablolar› onaylad›¤›nda isim çok iyi,
tecrübe çok güzel, çok güvenilir. Ama onun arkas›nda bize gelen fizibilite raporu,
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proje de¤erlendirme raporu, kredi ihtiyac›nda firman›n yaklaﬂ›m› veya çok basit bir
örnek vereyim, biz firmay› arad›¤›m›zda firman›n bizim telefonumuza cevap vermemesi bile iﬂte sizler taraf›ndan firmalar›n yönlendirilebilece¤i bir alan olarak bizim
karﬂ›m›za duruyor. Bizim sizden istedi¤imiz bu. Hep bankac›lar konuﬂtu¤u zaman
bankac›lar KOB‹’lere ne sa¤layacak diye konuﬂuyor ama ben haz›r sizleri de yakalam›ﬂken bu konuyu dile getirmek istiyorum.
S›f›rdan baﬂlayarak KOB‹’lere yönelik sektörde böyle bir finansal dan›ﬂmanl›k
hizmeti organize etmek çok zor. Ama haz›r siz vars›n›z, sizin de müﬂterilerinizin
zaten çok büyük bir bölümü KOB‹. Çok büyük ﬂirketler, uluslararas› ﬂirketler zaten
farkl› bir denetim ve mali müﬂavirlik sistemiyle çal›ﬂ›yorlar. Ama sizlerin çal›ﬂt›¤›,
bireysel muhasebeci mali müﬂavirlerin çal›ﬂt›¤› ﬂirketler daha çok KOB‹ kapsam›nda oldu¤u için bu sinerji çok rahat yarat›labilir diye düﬂünüyorum.
Bu dan›ﬂmanl›k hizmetlerini biraz açmakta fayda var. Benim bak›ﬂ aç›ma göre dan›ﬂmanl›k hizmetleri asl›nda temelde ikiye ayr›l›yor. Bir tanesi, kural ve kanunlara ba¤l› olanlar; iﬂte bunlar vergi, teﬂvik, mevzuat, muhasebe tarz›ndaki dan›ﬂmanl›k hizmetleri. Bir tanesi de, kurallara ba¤l› olmayan serbest dan›ﬂmanl›k hizmetleri. Bizim as›l ihtiyaç duydu¤umuz sektör olarak bu serbest dan›ﬂmanl›k hizmetleri. Burada basit örnekler verelim istiyorum. Mesela, sizler bu konuda KOB‹’lere nas›l paketler sunabilirsiniz veya bizim bankac›lar olarak KOB‹’ler bize geldi¤inde
KOB‹’lerin ne ﬂekilde gelmesini istiyoruz tarz›nda.
Biz öncelikle KOB‹’lerin bizim onlardan ne isteyece¤imizi azçok bilerek gelmelerini istiyoruz. Ama ﬂöyle bir ﬂeyin de fark›nday›z: Bize iﬂte en büyük 10 tane denetim kuruluﬂu taraf›ndan denetlenmiﬂ mali tablo getirmelerine gerek yok. Ama bize
ﬂunu getirmelerine gerek var:
‹htiyaç duyduklar› krediyi nerede kullanacaklar?
‹htiyaç duyduklar› krediyi kullan›m süreçlerinde bize nas›l geri ödeyecekler?
Teminatlar› aram›zda ne ﬂekilde oturup konuﬂabilece¤iz? ﬁahsi varl›klar› nas›l
teminat olarak iﬂin içine katacaklar?
Veya bir yat›r›m finansman›nda e¤er lesing yapmay› düﬂünüyorlarsa, asl›nda kiralayacaklar› makinenin de bir ﬂekilde teminat olduklar›n› onlara birinin söylemesi laz›m.
Art›, KOB‹’lerin sadece bankalarla çal›ﬂmaya baﬂlamalar› ya da finans kuruluﬂlar›yla çal›ﬂmaya baﬂlamalar›ndaki yönlendirme de¤il, bizim as›l karﬂ›laﬂt›¤›m›z
problemler, çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra ç›k›yor. Çünkü kredilendirme süreci banka-
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lar›n KOB‹ finansman›na olan iﬂtahlar›ndan olsun, piyasan›n yönlendirmelerinden
olsun bir ﬂekilde sonuçlanm›ﬂ oluyor. Ama ondan sonraki süreçte o finans kuruluﬂunun sürekli olarak bilgilendirilmesi, oluﬂturulan iliﬂkinin geliﬂtirilmesi, limitin art›r›lmas› ve farkl› finansal ürünlerin iﬂin içerisine sokulmas› laz›m. ‹ﬂte burada muhasebe ve mali müﬂavirlik hizmeti yapan birey ve kiﬂilerin KOB‹’lerle bankalar aras›nda
veya finans kuruluﬂlar› aras›nda bir iletiﬂim sisteminin kurulmas›na yard›mc› olmas› laz›m. Bu ne demek? Bir kere finans kuruluﬂlar›yla çal›ﬂ›rken yap›lmayacak hatalar›n neler oldu¤unun KOB‹’lere anlat›lmas› gerek. ﬁimdi bankadan telefon geldi¤inde o telefona cevap vermemek, bankan›n analisti gelip firmada inceleme yapmaya
çal›ﬂt›¤›nda onu kabul etmemek; bu tip konular mutlaka sizler taraf›ndan KOB‹’lere
bir dan›ﬂmanl›k hizmeti paketi halinde sunulmal›.
ﬁimdi diyeceksiniz ki zaten kaynaklar k›s›tl›, zaten serbest muhasebeci mali
müﬂavirlik hizmetlerinin ücretleri bile zor al›n›yor KOB‹’lerden. Finansal dan›ﬂmanl›k
biraz farkl› bir ﬂey, finansal dan›ﬂmanl›k söz konusu oldu¤u zaman KOB‹’ler bunu
do¤rudan fonlamaya ve fiyatlamalara yans›d›¤›n› görecekleri için size zaman içerisinde baﬂar›l› dedi¤imiz tarzda ücretler de ödeyebilirler. Dolay›s›yla, bunlar›n baﬂtan klasik dan›ﬂmanl›k ücreti tarz›nda ücretlendirilmesi de gerekmeyebilir. Ama
eninde sonunda bu yine sizlerin kendi içinizde oluﬂturaca¤›n›z bir paket. Tabii bu
paketin belirli bir tarzda çal›ﬂm›ﬂ olan gruplar oluﬂturulmas› kolay olmayabilir. ‹ﬂte
bu yüzden bence Finans Kulüp olsun, di¤er iﬂ kuruluﬂlar› olsun bu dan›ﬂmanl›k paketlerinin ne olmas›na yönelik baz› iﬂ birliktelikleri düﬂünülebilir. Sizden gelen ihtiyaçlarla bunun Avrupa’da, Amerika’da ya da geliﬂmiﬂ ülkelerde KOB‹ dan›ﬂmanl›¤›,
KOB‹ finansal dan›ﬂmanl›¤› ﬂeklinde bulunan paketler bir ﬂekilde sentezlenerek Türkiye’ye yönelik modeller oluﬂturulabilir.
Dolay›s›yla, bizim bankac›lar olarak karﬂ›m›za gelen KOB‹’lerin arkas›nda onlar› yönlendiren ve bu iﬂe hâkim kiﬂileri de görme iste¤imiz var; burada söylemek ve
tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu bizi en az çal›ﬂt›¤›m›z KOB‹, en az proje kadar rahatlatan bir ﬂey. Nas›l ki mali tablolarda onaylar› gördü¤ümüzde rahatl›yorsak, yine o KOB‹’lerin sizler taraf›ndan bir ﬂekilde yönlendirildi¤ini görmek de bizleri ayn›
do¤rultuda rahatlatacakt›r.
Benim söyleyeceklerim bu kadar, asl›nda bu konuda biraz sizlerden de vaktimiz olursa geri belseme al›p üzerinde tart›ﬂmak isterim. Ama dedi¤im gibi ﬂu anda
konuyla ilgili aktaracaklar›m bunlar. Teﬂekkür ediyorum.
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Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Teﬂekkürler Can. ﬁimdi biraz da konuyu toparlamas› ve tart›ﬂmalar için bizlere bir zemin haz›rlamas› için Muammer Keskin Beye söz verece¤im. En son
‹SMMMO Baﬂkan Yard›mc›l›¤›n› gençlere devrettim dedi, biraz onlar çal›ﬂs›nlar. Art›k o da bizleri yönlendirecek sektörde daha geniﬂ çal›ﬂmalarda. Muammer Bey,
söz sizin.

Muammer Keskin (‹SMMMO Geçmiﬂ Dönem Baﬂkan Yard›mc›s›)
Teﬂekkür ediyorum. De¤erli meslektaﬂlar›m, KOB‹’lerin de¤erli temsilcileri, Finans Kulübünün de¤erli yöneticileri; hepiniz ‹SMMMO ve Finans Kulübünün düzenlemiﬂ oldu¤u konferansa hoﬂ geldiniz. Öncelikle iki ﬂeyi düzeltmek istiyorum.
Birincisi, sizi üst salondan alt salona indirdik. Ben asl›nda, Nebil Beyin, çok
sevdi¤im bir dostumdur, Nebil’in Oturum Baﬂkan› oldu¤unu düﬂünemedim, çünkü
Nebil’in oldu¤u yerlerde toplant› salonlar› dolar, onu atlad›k, onun için kendisinden
özür diliyorum.
‹kincisi; gerçekten biz bu KOB‹’lere yönelik tart›ﬂmam›z› uzun y›llard›r kendi
aram›zda tart›ﬂ›yorduk. Bilgi Teknoloji Komitemizin sevgili Baﬂkan›m Nazl› Ardak ve
yönetiminde bulunan arkadaﬂlar›m›zla birlikte uzun bir çal›ﬂma sonucunda kendilerine KOB‹’lerle bir iﬂbirli¤i yapma gerekti¤i inanc›m›z› sürekli tekrarlad›k. Yönetim
olarak da Bilgi Teknoloji Komitesinden o dönem ben sorumluydum, uzun bir çal›ﬂma
sonucunda KOB‹ yöneticilerimizi ikna ederek epeyi çal›ﬂmalar yapt›ktan sonra bugünkü Finans Kulübüyle ortak toplant›y› düzenledik.
Amac›m›z neydi; bir kere onu sizinle paylaﬂmak istiyorum birincisi.
De¤erli arkadaﬂlar›m, meslek mensuplar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u serbest çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n da, ba¤›ml› çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n da yo¤un olarak üzerinde
anlaﬂamad›¤›m›z KOB‹ tarifi üzerinde anlaﬂamad›¤›m›z, KOB‹’lere hizmet veriyoruz
hepimiz küçük, orta, büyük; bunlar›n alt›n› doldurmad›¤›m›z sürece ve bunlar›n ne
anlama geldi¤ini bilmeden biz bugüne kadar meslek mensuplar› olarak yapt›¤›m›z iﬂ
tamamen vergiye yönelikti.
Önce ben hem KOB‹’lere biraz i¤ne bat›rmak istiyorum, hem de kendimize.
Çünkü biz bu süreçte baz› KOB‹ temsilcileriyle temasa geçti¤imizde, birlikte iﬂbirli¤i
yapal›m diye, gelece¤e art›k farkl› bakmak laz›m, bilgi ça¤› döneminde küreselleﬂen
bu ekonomik sistemde, dünyan›n art›k küresel bir köy oldu¤u bir dönemde bizim bir-
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likte neler yapabiliriz’i konuﬂma iste¤imiz, talebimiz ne yaz›k ki, üzülerek ifade edeyim ki bir bölüm taraf›ndan çok alg›lanmad› bizim sanki onlardan bir iﬂ beklentimiz
var gibi. Oysa bu da olabilir, bunu da tart›ﬂmak gerekir, bunda da her iki taraf›n
oturup alt›n› doldurmas› gerekir. Bu nedir? Örne¤in; bugün bizim hizmet verdi¤imiz,
dünyada da bu çok tart›ﬂ›l›yor, sadece Türkiye için bakmay›n. Geçen süreçte Dünya Bankas›’n›n düzenledi¤i bir toplant›ya ‹stanbul Odas› ad›na kat›ld›k birkaç arkadaﬂ›m›zla. Orada Avrupa’da ﬂu anda KOB‹’lerin ne kadar oldu¤unu onlar da istatistiki olarak bilmiyor, tahmini 5 ve 7 milyon civar›nda Avrupa’da bir KOB‹ oldu¤unu, bunun aﬂa¤› yukar› 5 milyona yak›n›n›n küçük ölçekli KOB‹ oldu¤unu söyledi konuﬂmac›lar. ﬁimdi ﬂöyle de¤erlendirmek gerekiyor: Biz bunlar› e¤er do¤ru de¤erlendirirsek, karﬂ›l›kl›, ﬂimdi biraz sonra, en son neler yapmam›z gerekir diye önerilerimi
söyleyece¤imiz, hem biz kendimize i¤neyi bat›rmal›y›z, hem de KOB‹ temsilcileri ve
bankac›lar. Çünkü bu üç ayak çok önemli. Biraz önce Say›n Oturum Baﬂkan›m›z›n
da ifade etti¤i gibi, biz hakikaten iki grup aras›nda bir anlamda da mali idareyle de
bir köprü görevi yap›yoruz. Elbette sadece kay›tlar›n düzgün tutulmas› yeterli de¤il, beyannamelerin verilmesi yeterli de¤il. Hizmet verdi¤iniz sektörlere, hizmet verdi¤iniz müﬂterilerinize art› de¤er yaratam›yorsan›z, yaratmay› tart›ﬂam›yorsan›z,
vergi muhasebecili¤inden öte bir yere gidemezsiniz.
Bu anlamda da de¤erli arkadaﬂlar›m, bizi as›l yakinen ilgilendiren temel üç tane konu var;
Biri; önümüzdeki y›l yürürlü¤e girecek olan Türk Ticaret Kanunu, ﬂu anda Bütçe Plandan geçen Türk Ticaret Kanunu.
Yine 2007 y›l›ndan sonra baﬂlamas› düﬂünülen Uluslararas› Muhasebe Standartlar›. Tabii muhasebeyi standart bir ﬂekilde yapacaks›n›z ki onun da bir denetimi olsun.
Bugüne kadar yanl›ﬂ kulland›¤›m›z birtak›m kavramlar da var. Bizler meslek
mensubu olarak, yöneticiler olarak da zaman zaman yanl›ﬂ kulland›¤›m›z kavramlar
var, bunlar› da kendi aram›zda tart›ﬂmal›y›z. Nedir? Örne¤in, hepimiz yöneticiler
olarak bu kürsülerde çok söyledik, bu mesle¤in gelece¤i denetim. Evet denetim
ama, muhasebe denetimin temel ö¤esi. Muhasebeyi do¤ru alg›layabilirsek, do¤ru
anlatabilirsek, o zaman denetimin de sa¤l›kl› yap›lmas›, ﬂu anda bankac› arkadaﬂ›m›z›n, Can Beyin söyledi¤i gibi, verileri do¤ru alamad›ktan sonra siz istedi¤iniz kadar bilançolar›n›z do¤ru de¤ilse, yapt›¤›n›z iﬂler do¤ru de¤ilse bankac›n›n karﬂ›s›nda ezilip büzüleceksiniz. O zaman demek ki hem KOB‹ temsilcileri bu durumu kendi
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aç›lar›ndan de¤erlendirmeli, biraz önce sevgili R›dvan Beyin de söyledi¤i gibi, “biz
meslek mensuplar›ndan beklentilerimiz var”, bizim de KOB‹’lerden beklentilerimiz
var, ayn› ölçüde beklentilerimiz var. Bu nedir? Bugün bak›n büyük firmalar›n bir k›sm›n› ay›r›rsak, gidin belli baﬂl› firmalara muhasebe departman› diye bir ﬂey yoktur.
Eleman ç›kar›ld› m› önce muhasebe departman›ndan ç›kar›l›yor. Muhasebeyi hep
ikinci üçüncü plana at›yorlar. Oysa muhasebe bir iﬂletmenin, yani bunu Mustafa
Kemal de söylemiﬂ, di¤er bir sürü bilim adam› da, muhasebenin ne kadar önemli oldu¤unu anlatmam›z gerekir. Ama bunu anlatabilmemiz için önce bizim bilmemiz gerekiyor. Bizler bunu tam anlam›yla bilip muhasebenin ne anlama geldi¤ini; lütfen
yanl›ﬂ alg›lamay›n, ben i¤ne bat›rmak aç›s›ndan söylüyorum, hepinizi tenzih ederim,
burada çok de¤erli meslektaﬂlar›m, konular›nda uzman, Odam›z›n e¤itmenleri, birçok arkadaﬂ›m var benden çok daha iyi bunu ifade edecek. Ama bir yandan da dünyan›n geldi¤i yeri do¤ru alg›layabilmek aç›s›ndan da ne yaz›k ki bunlar›n alt›n› doldurmam›z gerekir.
En önemlisi de, yani son olarak en çok iﬂletmeleri ilgilendiren BASEL II. BASEL II’yi çok konuﬂuyoruz da, BASEL II nedir? Bugün birçok, yani Odam›z›n bundan
önceki büro ziyaretlerinde ve di¤er meslektaﬂlar›m›za ulaﬂt›¤›m›zda muhasebe
standartlar›n› sordu¤umuzda, BASEL II’yi sordu¤umuzda, Türk Ticaret Kanununu
sordu¤umuzda, üzülerek ifade edeyim ki büyük ço¤unluk bunlar›n ne oldu¤unu bilmiyor.
Peki, bir taraftan dönelim KOB‹ yöneticilerine, KOB‹’ler bunlar›n ne oldu¤unu
biliyor mu? Para kazanacak, iﬂletme sahipleri olan insanlar. Çünkü burada e¤er bizler, ﬂu anda bu çok önemli bir toplant›; belki bir anlamda da hem KOB‹’ler aç›s›ndan, hem bizim aç›m›zdan tarihe bir not düﬂüyoruz. Çünkü bizim önümüzdeki süreçte dünyan›n geldi¤i yerde de bizim, meslek mensuplar›n›n öneminin ne kadar artaca¤›n›, bu meslek camias›n›n kendisini yenilemek zorunda oldu¤unu, güç birli¤i yapmak zorunda oldu¤unu ve bunun alt›n› doldurmak, sadece burada laflar›n› ederek
de¤il.
O yüzden de¤erli arkadaﬂlar›m, KOB‹ önce nedir, onu bir kendi ölçe¤imden bak›ﬂ aç›m› sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Gerçekten KOB‹’lerden ve finansman hizmetlerinden söz etmeye çal›ﬂaca¤›m.
Ekonominin çekici gücü, yani lokomotifi olan KOB‹’ler yo¤un emek ve k›s›tl› olanaklar›n› az kaynakla çok üreten, istihdam sa¤lay›c› kuruluﬂlard›r. Üretim ve yat›-
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r›m konusunda k›s›tl› az kaynaklar›n› en do¤ru zamanda ve ortamda kullanmak zorundad›rlar. Bizler, yani meslek mensuplar› yaln›zca yasal kay›tlar›n tutulmas› ve
beyannamelerin verilmesinden de¤il, KOB‹’lere finansal konularda da yard›mc› olmak
zorunday›z. Bunlar›n ana baﬂl›klar›n› biraz sonra s›ralayaca¤›m neler oldu¤unu.
Çünkü bunlar›n bir k›sm› ne yaz›k ki bugünkü meslek yasam›zdan dolay› bir bölümünü yapam›yoruz. Ama önümüzdeki süreçte Türk Ticaret Kanunu hayata geçti¤inde
bunlar›n bir bölümünün önü aç›lacak. Bugün uluslararas› denetim ﬂirketleri reklâm
yap›yor, her türlü dertlerini anlatabiliyorlar, ekonomik olanaklar› çok yüksek ve buradan pazardan da pay alabiliyorlar. Oysa bizim meslek mensuplar›m›z günlük vergi
muhasebesinin içerisinde ne okuma ﬂans›n› yakalayabiliyor, ne kendini e¤itebiliyor,
ne de bugün dünyan›n gelece¤i noktay› bugünden kestirme ﬂans›na sahip. Bu KOB‹’ler için de geçerli.
O nedenle birincisi, yani bunlar› tart›ﬂmal›y›z, belki bunlar benim görüﬂüm ama
sizlerin de bu konuda en az›ndan baz› konular› kendi aram›zda ikili, üçlü veya zaman
zaman da mesleki toplant›larda tart›ﬂmam›z gerekti¤ine inan›yorum.
Bir kere meslek mensuplar› KOB‹’lerin yönetim kurullar›nda bulunmas› gerekir
diye düﬂünüyorum. Mali iﬂlerden sorumlu görevler almal›d›r. Biz sadece çok k›s›tl›
ücretler alarak onlar›n sadece vergisel aç›dan beyannamelerini vermenin ötesine
taﬂ›mal›y›z diye düﬂünüyorum.
Muhasebe ve mali iﬂler departmanlar›n›n çok iyi örgütlenmesini ve bu muhasebe ve mali müﬂavirlik hizmetinin entegrasyonu olur ﬂekilde kurmal›y›z, o da bize
düﬂüyor. ‹ﬂverenleri bu konuda yönlendirmeliyiz, onlar› bilgilendirmeliyiz diye düﬂünüyorum.
Y›ll›k bütçeler yapmal›y›z iﬂletmelerimiz için. Bunlar› k›sa, orta ve uzun vadeli
olmas›n› sa¤lamal›y›z. Sektörlere göre de¤iﬂebilir, onlara göre kendimizi yenilemeliyiz. Ve yine bu anlamda önümüzdeki süreçte de muhasebe standartlar› aç›s›ndan
da nakit ak›ﬂ›yla ilgili tablolar› bizlerin ö¤renmesi gerekir ve onu en iyi ﬂekilde yapmal›y›z. E¤er bir iﬂletmenin nakit ak›ﬂ tablolar›n› do¤ru yapam›yorsak, onlar› yönlendiremiyorsak, gerçekten sadece vergi dairesiyle iﬂveren aras›nda s›k›ﬂ›p kal›yoruz diye düﬂünüyorum.
Vergisel avantajlar›n neler oldu¤unu iﬂverenlere anlatmal›y›z.
Mali iﬂlerde son sözü söyleyen olarak yetki almal›y›z. Bugüne kadar ne yaz›k
ki böyle bir yetkimiz hiç olmam›ﬂt›r; olanlar vard›r ama, a¤›rl›kl› olarak söylüyorum.
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Dünyadaki ekonomik konjonktürden ve para piyasalar›ndan haberdar etmeliyiz.
Dünya kriterlerine uygun finansal yap›lanmalar› oluﬂturmal› ve bilgilendirmesini yapmal›y›z.
Personel sevk idaresi ve insan kaynaklar› bölümünün oluﬂmas›n› sa¤lamal›y›z.
ARGE için gerekli çal›ﬂmalar› ve alt yap› kurdurmal›y›z.
Aile ﬂirketi veya bireysellik yerine kurumsallaﬂmay› önermeliyiz.
De¤erli arkadaﬂlar, kurumsallaﬂma konusunda da birço¤umuz sadece laf›n›
ediyoruz ve kurumsallaﬂman›n ne oldu¤unu, onun içinin doldurulmas›n›n gerekti¤ini
bu kürsülerden yine çok kez söylemiﬂizdir. Kurumsallaﬂma sadece iyi binalar, iyi
araçgereç de¤il. Onun do¤ru sevk etmesini, zamanlamay› do¤ru yapabilmesini, dünyadaki geliﬂmeleri izleyebilmesini ve bireyselli¤in ötesine taﬂ›mas› ve ortak çal›ﬂmaya, kolektif çal›ﬂmaya kendimizi al›ﬂt›rmal›y›z. Görev bölümlerimizi do¤ru tarif etmeliyiz; bu iﬂletmeler için de, bizim için de geçerli.
ﬁimdi KOB‹ tarifini biraz önce Say›n Seven söyledi¤inde, Yalç›n Bey itiraz etti
TOSYÖV yöneticisi; evet, Kas›m ay›nda tarifi de¤iﬂti ve bugün hizmet sektörü de
bu tarifin içerisine al›nd›. Yani, muhasebeci arkadaﬂlar›m, mali müﬂavir arkadaﬂlar›m da birer KOB‹’dir. Hizmet sektöründe bizi, örne¤in biz daha önce KOSGEB’le
yapt›¤›m›z bir toplant›da gerçekten KOSGEB’in vermiﬂ oldu¤u, KOSGEB’in hem iﬂletmelere, hem meslektaﬂlara yönelik paketlerinin ne oldu¤unu bizler de o toplant›lar› yapt›¤›m›zda bir bölümünü biliyorduk, ama uygulama yapmad›¤›m›z için bir bölümünün de fark›nda de¤ildik.
Dolay›s›yla de¤erli arkadaﬂlar›m, dünya da bunu tart›ﬂ›yor, biz de bunu tart›ﬂaca¤›z, tart›ﬂmal›y›z. Tart›ﬂmadan çekinmemeliyiz, çünkü önümüzdeki süreçte ben
ümit ediyorum ki ‹stanbul Odas›n›n baﬂlatt›¤› Bilgi Teknolojisi Komitemizin devam
ettirdi¤i bu proje daha kapsaml›, daha geniﬂ, bütün taraflar› da içine alacak ve
özellikle de bu taraflar› ortak paydalarda birleﬂtirecek bir yap›land›rmayla sonuçlan›r.
BASEL II’ye gelince de¤erli arkadaﬂlar›m, as›l bankalarla ilgili yine bugün asl›nda bankalar›n büyük bir bölümü, müﬂterilerimizden belli kredi kullanan müﬂterilerimizden, san›yorum birço¤unuzun baﬂ›na gelmiﬂtir, BASEL II’yi k›smen de olsa
bankalar uygulamaya baﬂlad›. Sizin bilançolar›n›z e¤er adam gibi okunam›yorsa, bilançolar›n›z›, yani bir vergi için bilanço, bir muhasebe için bilanço yap›yorsan›z, ki
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büyük ölçüde de bugün bunu yapmayan arkadaﬂ›m›z›n say›s› da çok azd›r. ‹ﬂverenler bu çerçevede bakt›¤› zaman, tabii ki bunu söylerken Türkiye’nin ekonomik, sosyal
sorunlar›n› göz ard› etmek aç›s›ndan söylemiyorum. Türkiye’de yaﬂ›yoruz hepimiz. 1
milyon insan yoksulluk alt›nda, açl›k s›n›r› içerisinde. 18-20 milyon civar›nda insan,
yani gizli iﬂsizlerle birlikte iﬂsiz olan bir ülkede istihdam yaratamazsan›z, e¤er istihdam yaratacak koﬂullar› yaratamazsan›z, tabii ki bugün birçok iﬂletme ayakta
kalabilmek için kay›t d›ﬂ› yöntemlere baﬂvuruyor. R›dvan arkadaﬂ›m›zla yapt›¤›m›z
bir toplant›da “bunun lütfen ça¤r›s›n› yap›n” dedi, do¤ru söylüyordu. Kay›t d›ﬂ› bizim, bak›n ‹stanbul Odas›’n›n ilk kamuoyuna duyurdu¤u önemli bir rapordur. Ne yaz›k ki bu kay›t d›ﬂ› raporundaki sundu¤umuz tablo bugünkü Hükümet taraf›ndan
do¤ru alg›lanmam›ﬂt›r ve bize de çok olumsuz tepkiler göstermiﬂlerdir. Gerçekten
bugünkü kay›t d›ﬂ› ekonomi, kay›t d›ﬂ› raporumuzu do¤ru okursa ilgili taraflar çözüm önerilerimiz de var onunla ilgili. Biz, bunu slogan olarak alg›lamay›n, biz kay›t
d›ﬂ›n›n terör kadar önemli bir sorun oldu¤unu düﬂünüyoruz. Türkiye’nin en temel
sorunlar›ndan birinin de istihdam oldu¤unu unutmayal›m. KOB‹’lere burada görev
düﬂüyor. Siz kay›t d›ﬂ›na yönelmezseniz istihdam yaratacaks›n›z, burada Hükümetin de, bu ülkeyi yönetenlerin de istihdama yönelik çözüm önerileri sunmas› gerekir.
Bununla ilgili de bizim çözüm önerimiz var ‹stanbul Odas› olarak, bunu kamuoyuyla
paylaﬂt›k.
Biraz önce yukar›da Say›n Ar›kan da bunlarla ilgili birtak›m bilgiler verdi. Bu
raporlar ve bunun en önemlisi bundan sonraki sunaca¤›m›z üçüncü rapor ‹SMMMO
olarak, yolsuzluk ve yoksullukla ilgilidir. Bunlar›n üçü bir araya geldi¤i zaman, kay›t
d›ﬂ›, istihdam, hem yolsuzlu¤u, hem yoksullu¤u beraber körüklüyor.
ﬁimdi iﬂverenler olarak ve biz meslek mensuplar› olarak bu ülkenin içerisinde
yaﬂayan birer birey olarak da bakt›¤›m›zda, birer meslek mensubu da, birer iﬂveren
olarak da bakt›¤›m›zda biz bunlar›n alt›n› dolduramazsak, o zaman bu ülkeyi yönetenlere söyleyecek hiçbir ﬂeyimiz olmaz diye düﬂünüyorum.
Bu çerçevede kat›ld›¤›m›z toplant›larda, Viyana’da kat›ld›¤›m›z toplant›da aynen bu sorunlar›m›z›n t›pa t›p ayn›s›n› orada birçok ulusun temsilcisi ﬂunu söylüyor: Vergi için muhasebe yap›yoruz, muhasebeyi gerçekten do¤ru alg›lam›yoruz.
Yine bir baﬂka ﬂey daha tart›ﬂ›l›yor dünyada da, bizde de; KOB‹’lerle ilgili
uluslararas› muhasebe standartlar›n› ilk etapta uygulamak gerçekten zor. Tart›ﬂ›lan iki konu var;
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Bir; belli firmalarla ilgili, yani biraz önce 750 firma, 500 deniyor, iﬂte ﬂu kadar büyük firma deniyor, bunlar›n d›ﬂ›nda kalanlar mevcut ülkelerindeki vergi sistemlerine göre de¤erlendirmeye tabi. KOB‹’lere uluslararas› mali standart uygulanmas›n diye iki ayr› görüﬂ var. Biri uygulans›n, bu süreç buraya gidiyor diyor. Bu konuda örne¤in Almanya’n›n en büyük banka temsilcisi ﬂöyle söylüyor BASEL II ile ilgili: BASEL II’ye geçmek firmalar›n bu konuda kendi alt yap›lar›n› oluﬂturmas› en
do¤ru yöntemdir. Ama ben riski üstlenirim, de¤erlendirmemi yapar›m, ben firmalar›
kendi ölçe¤ime göre incelerim, dünyan›n her yerinde de kredi veririm diyor. Bu, bankac›lar›n veya o gün bize bu konuda hitap eden banka sektörünün yöneticisinin görüﬂü. Ama bizde de bunlar tart›ﬂ›l›yor.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m, son söz ﬂunu söyleyeyim, tart›ﬂmalarda sizin de
katk›lar›n›z› ald›ktan sonra daha da zenginleﬂtirelim: Bizim geldi¤imiz noktada KOB‹’lerle meslek mensuplar› ikisi de ﬂapkas›n› önüne koyup düﬂünmek zorunda. Biz iyi
bir hizmet verebilmemiz için kendimizi yenilemeliyiz, bilgi teknolojilerinden ve dünyan›n geliﬂmelerinden haberdar olmal›y›z. KOB‹’ler de k›sa vadeli kar› düﬂünmeden
uzun vadeli, bu ülkenin kendi sektörlerine göre, biraz önce taﬂ›ma sektörünün
önemli sorunlar› var, biraz önce sevgili meslektaﬂ›m söyledi. Yine küçük ölçekli sanayicilerin önemli sorunlar› var ve di¤er KOB‹’lerin önemli sorunlar› var. Bunlar› konuﬂup bunlar›n alt yap›s›n› oluﬂturduktan sonra birlikte bu yap›lar›n alt›n› doldurmam›z gerekir, bu söylediklerimizin alt›n› doldurmam›z gerekir diye düﬂünüyorum.
Ben de hepinize çok teﬂekkür ediyorum, çok sa¤ olun kat›ld›¤›n›z için. Bu toplant›da gerçekten Bilgi Teknolojisi Komitemizin önemli katk›s› var. Burada olan Komite üyelerinin hepsine ﬂahs›m ad›na ve ‹stanbul Yönetimi ad›na çok teﬂekkür ediyorum ve herkese sevgiler sunuyorum. Teﬂekkürler.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Teﬂekkürler Muammer Bey. ﬁimdi dilerseniz panelistlere bir döneyim, eklemek
istedikleri bir ﬂey var m› son 1 saatte duyduklar›m›zdan, esinlendiklerimizden, ondan sonra da sözü sizlere b›rakmak istiyorum. Saat ﬂu anda 3’ü 20 geçiyor, ‹sterseniz bu esinlenme konusunu bitirelim, ondan sonra 10 dakika bir ara verelim
sorucevaba geçmeden önce. R›dvan Bey, sizin k›saca ekleyece¤iniz konular var m›?
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R›dvan Mertöz
Teﬂekkür ederim. KOB‹’lerin sorunlar› çok, KOB‹’ler özellikle Avrupa Birli¤i sürecinde daha ciddi sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya gelecekler.Ben birazc›k özele indirgeyerek bulundu¤umuz mekan Mali Müﬂavirler Odas›n›n bir mekân›, o konuyla ilgili bir iki
ﬂey söylemek istiyorum.
Benim orta¤› bulundu¤um firma Mesam Kilit, orta¤›y›m ve Genel Müdürüyüm.
72 kiﬂiden oluﬂuyor. ﬁimdi reklâm gibi olacak ama konumuza gelece¤im. Üretti¤imizin yüzde 50’sinden fazlas›n› ihraç etmekteyiz, yaklaﬂ›k 30 ülkeye ihracat yapmaktay›z. Düzgün bir muhasebe tutmaya çal›ﬂ›yoruz. Kendi bünyemizde mali müﬂavirimiz oldu¤u gibi, yine d›ﬂar›dan dan›ﬂmanl›k hizmetini almaktay›z. Ve her ay olmasa
da iki ayda bir periyodik olarak mali müﬂavirlerimizle de¤erlendirme toplant›lar›
yapmaktay›m. Bunu niye söylüyorum; bir öneri niteli¤inde söylüyorum. Bütün KOB‹’lere, bütün KOB‹ temsilcilerine, bütün iﬂletmelere iﬂletmesini kontrol etmesini,
iﬂletmesinin nas›l gitti¤ini özellikle muhasebecilerin kâtiplik mi yap›yor, yoksa düzgün bir muhasebe tutuyor mu, tutmuyor mu ﬂeklinde gözlemlemesi aç›s›ndan bu
tür toplant›lar yapmas›n› öneririm; benim naçizane önerim.
Öte yandan toplant›n›n gidiﬂat› aç›s›ndan tabii sorulara cevap vermek isteriz, çok ﬂeyler söylendi. Biz bir sektör derne¤i de¤iliz, birçok sektörden üyelerimiz
mevcuttur. Sektörel derneklerin de sorunlar› oldu¤u gibi bizim hepsinin sorunlar› bizi ilgilendirmekte.
Ben sözümü burada bitirip daha sonra sorular›n›z› alarak cevap vermek istiyorum.
Teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Volkan Bey, eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?

Volkan Konuk
KOB‹’lerin büyük ço¤unlu¤unda yönetim ﬂirket sahipleri ve ﬂirket sahiplerinin
yak›nlar› taraf›ndan özellikle kasan›n sorumlusu, sat›n alman›n sorumlusu, sat›ﬂ
sorumlusu gibi kiﬂiler taraf›ndan yönetilmektedir. Bu nedenle ben konuﬂmam›n
özellikle son bölümünde KOB‹’lerin kurumsal yap›ya kavuﬂturulmas›, kurumsal kültürü sa¤lamalar› ve bütçelerini, mali tablolar›n› ve finansal riskleri profesyoneller
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taraf›ndan ve iﬂin gerçek sahipleri taraf›ndan yönetilmesi gerekti¤ini vurgulamaya
çal›ﬂt›m.
Daha önce yeterli teminat veren firmalar pek çok ﬂekilde bankalardan kredi
alabiliyordu. ﬁimdi tabii ki fizibiliteleri iyi anlatmalar›, yat›r›m›n geri dönüﬂünü sa¤lamalar› ve bu hesaplamalar›n yat›r›mla ilgili nakit ak›ﬂ›n› öngörmeleri dolay›s›yla
bunlar da tamamen iﬂin gerçek sahibi olan nitelikli insan kayna¤›, o konuda e¤itim
alm›ﬂ insan kayna¤› taraf›ndan yönetilmesi gerekti¤ini vurgulamaya çal›ﬂt›m.
Teﬂekkürler.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Can Bey, k›saca eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›? Yok, sa¤ olun.
Peki, o zaman 3 buçukta biz buraday›z, bekleriz.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Esas verimli olaca¤›n› düﬂündü¤ümüz bölümünü baﬂlataca¤›z toplant›m›z›n,
bu da sizin de¤erli katk›lar›n›z.
Biz ﬂimdi burada hem KOB‹’ler genel tan›m› içinde, hem sektör özellikleri itibariyle, hem de finansal hizmetler aç›s›ndan çok genel baﬂl›klarla konular› açmaya
çal›ﬂt›k. Bu anlamda yine KOB‹’lerin verimlili¤i, KOB‹’lerin finansal hizmetleri etkin
kullan›m› ve bunun ekonomiye olan katk›lar› anlam›nda sizin görüﬂleriniz, önerileriniz, sorabilece¤iniz sorular, onlar› almaya haz›r›z. Arkadaﬂ›m›zda gezici bir mikrofon var. Kendinizi tan›tarak yorumlar›n›z›, sorular›n›z› bize iletirseniz memnun olaca¤›z. Söz almak isteyen? Bu taraftan baﬂlayal›m. Buyurun.

Mustafa Kaya
Mustafa Kaya, meslek mensubuyum ben. Odam›za ﬂükranlar›m› sunuyorum
bu panel için, hepinize de hoﬂ geldiniz diyorum.
Benim sorum önce R›dvan Beyle Volkan Beye, sonra da Can Bey’e soraca¤›m.
Eski bir vergi denetmeni olarak sekiz y›l içerisinde binlerce firmay› inceledi¤im
için söylüyorum, tecrübeli oldu¤um için bakkal›ndan tutun da KOB‹’lerine kadar,
KOB‹’lerinden tutun da holdinglerine kadar gördü¤üm ﬂu, sorun ﬂu: KOB‹’lerden
bahsediyoruz ﬂu anda, KOB‹’lerin hemen hemen yüzde 70’ine yak›n k›sm›nda muhasebe sorumlusu akrabalar›nda, müﬂavirlere hiç güvenmezler, “aman ben müﬂavire
hiçbir ﬂey söyleme, sak›n ha, müﬂavirler ciddi yerler. Sak›n müﬂavire söylemeyin”
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Mesela diyelim bankadan kredi isteyecek, mizan düzenlemiﬂ, müﬂavir de d›ﬂar›daysa e¤er, d›ﬂardan müﬂavirli¤ini yap›yorsa o serbest muhasebeci mali müﬂavir arkadaﬂ›m›z, gitti¤iniz zaman o mizan› görmeye; “abi gelmene gerek yok, biz sana
fakslar›z, sen orada bir kaﬂele bankaya gönderelim.”
Benim sizden ricam ve sorum ﬂu: Bunu kald›rabilir misiniz? Meslek mensubundan baﬂka hiç kimse muhasebeyi tutmayacak arkadaﬂ›m, meslek mensubundan
baﬂka hiç kimse onay vermeyecek ve meslek mensubuna güvenecekler baﬂka çareleri yok yani. Bu ülkenin kalk›nmas›n› istiyorsak, KOB‹’lere biz önerilerde bulunacaksak, ki bu öneriler zaten dinlenmiyor, onu söylemeye çal›ﬂ›yorum bu ülkeye bir ﬂeyler
yapacak biz de, bu ülkeye bir taﬂ, tu¤la koyacaksak bizim sözümüzün dinlenmesini
istiyoruz. Bizim bilgilerimizden yararlanmalar›n› istiyoruz. Bizi vergi kaç›racak bir
mekanizma olarak görmelerini lütfen istemiyoruz. Biz KOB‹’lere sonuna kadar yard›mc› olmaya haz›r›z. S›rt›m›zda taﬂ›yoruz onlar› zaten. Her türlü zor ﬂeylerine gö¤üs geriyoruz. Mesela vergi incelemesi oldu¤unda önce biz gidiyoruz koﬂa koﬂa, çat›ﬂa çat›ﬂa defterleri al›yoruz, yani bu konular kotar›lmas›n. Ama bizim istedi¤imiz,
ﬂu akrabalar bir çekilsin, gerçekten bu iﬂe emek vermiﬂ, y›llarca, ben 30 y›ld›r bu
meslekteyim, 74’ten beri, 32 y›ld›r bu meslekteyim. Ama gördü¤üm bu; vefas›zl›k.
“Ama sen bize köprü ol devletle aram›zda.” Bunu kald›rabilir misiniz?
‹kinci sorum Can Beye; ﬂimdi Can Bey güzel bir ﬂey söyledi finansman ﬂeyi
de¤il mi ayr› olsun. Ben de onu diyorum, yapabilir misiniz? Size bir bilanço geldi. Tamam, meslek mensubusunuz, ben güveniyorum onlara, hepsine güveniyorum, ama
benim muhasebesini tuttu¤um, benim inceledi¤im, benim müﬂavirli¤ini yapt›¤›m firman›n finansal tablolar› size benim imzamla gelirse kabul etmeyin, bunu yapabiliyor
musunuz? ‹ﬂte yapabilirseniz bu çok güzel olur, o zaman d›ﬂar›daki bir arkadaﬂ›ma
bir iﬂ olana¤› oluﬂmuﬂ olur, hem de o arkadaﬂ gerçekten objektif, benim görmediklerimi görerek daha iyi fikir al›ﬂveriﬂinde bulunarak size istedi¤iniz bilgileri sunabilir.
Volkan Beye sorum, ikisi ortakt› ama, özellikle uluslararas› taﬂ›mac›l›k firmas›ndan dolay› bir soru soraca¤›m; ﬂimdi sizi KOB‹ olarak addetseler ne olur, etmeseler ne olur, önemli de¤il. ﬁimdi mesela A limitet ﬂirketi var, uluslararas› nakliye
ve taﬂ›mac›l›k limitet ﬂirketi, iki tane orta¤› var, birisi kar›s›, birisi de kocas›. Üç
tane çal›ﬂan› var. 20 tane t›r› var, C belgesi almas› laz›m, en az asgari olmas› gerekiyor. 200 bin dolar ayl›k cirosu var. Bunun 199 bin dolar da nakliye gideri var.
Sen yurt d›ﬂ›na t›r gönderiyorsun, mazot masraf›n olur, senin ﬂu masraf›n olur bu
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masraf›n olur, baﬂka bir masraf›n olmaz. ‹ﬂte bu da o akraba muhasebeciler oldu¤u için oradan buradan Ali’nin külah›n› Veli’ye, Veli’nin külah›n› Ali’ye iﬂi götürmeye
çal›ﬂ›yorlar. Bunu sizler, üst düzey yöneticiler olarak ve R›dvan Bey de di¤er KOB‹’lerin Baﬂkan› olarak diyecekler ki; arkadaﬂ, biz ülkemizin kalk›nmas›n› istiyoruz,
biz ülkemizde gerçekten iﬂte bankac›lar da onu tabii bast›racaklar, biz o muhasebecinin, o müﬂavirin de¤il de, gerçekten bu iﬂ için kurulmuﬂ bir finansal tablolar› inceleyen bir kurulun ﬂeyini istiyoruz.
Ve ben bu arada ﬂunu da söyleyeyim: Meslekten ayr›ld›ktan sonra çok gurur
duydu¤um ‹SMMMO’ya üye oldum ve TÜRMOB’la da onur duyuyorum, o kimli¤i de
onurla taﬂ›yorum, asla kendimi eski vergi denetmeni addetmiyorum, bunu da tecrübemden dolay› söylüyorum, onu vurgulamak için.
Yan›nda çal›ﬂt›¤›m yeminli mali müﬂavir arkadaﬂlara da burada sözüm var.
Yeminli mali müﬂavir üstatlar›n da ﬂu hatas› var: Ya arkadaﬂ, boﬂ ver at gitsin o
mali müﬂaviri, nas›lsa benim yan›mda çal›ﬂan bir mali müﬂavir var. Benimle birlikte
çal›ﬂan, ücretli de¤iliz ama, o mali müﬂaviri boﬂ ver, o mali müﬂavir bize uymuyor
falan. ‹ﬂte bunlar KOB‹’ler, mali müﬂavirler, üst düzey yöneticiler gelecek bizim gibi
orta düzey, orta kademe yöneticilerine gerçekten güvenip, ben onun, ya ona yazd›¤›
raporun alt›na imza at›yorum; bu uluslar aras› nakliye limitet ﬂirketinin veya bu
tornac›n›n mali tablolar› do¤rudur. Ama hiç bir ﬂey bilmiyorum, yani görmüyorum,
incelemiyorum, çünkü daha üstatlardan biri, Muammer Bey de söyledi galiba, dedi¤i gibi aile ﬂirketi oldu¤u için bize bir ﬂey göstermiyorlar, sakl›yorlar, aman mali
müﬂavire söylemeyelim diyorlar.
Benim sorular›m bunlar. Yani, bunlar› yapabilirseniz, Can Bey hay›r dedi ama
bence hay›r de¤il olabilir, çok çok daha iyi olur bence.
Teﬂekkür ederim, sayg›lar sunar›m.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Sorular›n›z için teﬂekkürler Mustafa Bey.
R›dvan Bey, s›radan gidelim mi? ‹sterseniz buyurun.

R›dvan Mertöz
Böyle s›ca¤› s›ca¤›na cevap vermekte fayda var, sorular› al›p daha sonra cevap verme yönetiminde sorular unutulabiliyor ve s›cakl›¤›n› kaybediyor.
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Mustafa Kaya arkadaﬂ›m›za teﬂekkür ederim, birçok konuyu içeren sorular
sordu.
Türkiye’de sadece mali müﬂavirlerin problemi de¤il birçok sektörde o ahbapçavuﬂ iliﬂkileri mevcut, tabii ki önemli bir sorun. Yaln›z geldi¤imiz noktaya ﬂöyle bir
bakal›m: 1989 Odan›n kuruluﬂu san›yorum, Mali Müﬂavirler Odas›. Ondan evvel neydi? Ondan evvel muhasebeciler çok fazla adam yerine konulmazd›, ondan evvel muhasebecinin çok fazla de¤eri yoktu, bir oda kimli¤i oluﬂtu, mali müﬂavirlerin yetkileri
artt›. Mali müﬂavirler, ben kendim makine mühendisiyim, Makine Mühendisleri Odas› 52 y›ll›k geçmiﬂi olan bir odad›r, ama ﬂöyle bir ﬂeyi de size övgüyle söyleyebilirim,
övünebilirsiniz: Siz biraz daha bizi sollad›n›z, daha etkilisiniz, Türkiye’de sesinizi daha çok duyuruyorsunuz. Onun için karamsar olmay›n, mali müﬂavirler çok ﬂey yapt›
bu geçti¤imiz 17 senede Odas›yla, etkinlikleriyle. Biz eleﬂtirir ederiz ama, hakk›n›z›
da inkar edemeyiz.
Gelelim sorunuzun cevab›na. Muhasebe sorunlar› iﬂletmede üretime çok fazla
katk›s› olmayan, olsa da olur olmasa da olur mant›¤›yla gelmiﬂ öyle gidiyor. Tabii ki
bunun önemi gün geçtikçe anlaﬂ›l›yor, gün geçtikçe bu konu art›k iﬂletmelerin en
önemli bir departman› haline gelmeye baﬂl›yor. Nas›l mali müﬂavirlik bir aﬂama kaydettiyse, iﬂletmelerde de bu departman inan›n ki hak etti¤i yerlere geliyor. Sizlerin
de bu konuda gayret etmesi gerekli. Aman bizim mükellefimiz dar›lacak, bizim mükellefimiz bize incinecek diye lütfen düﬂünmeyin. Daha mücadeleci olun, daha gayret edin ve onun ufkunu geniﬂletmeye, onu dünya standartlar›na, Avrupa standartlar›na yükseltmeye çal›ﬂman›z› isterim.
Bir de sorunuzun içinde ﬂöyle bir k›s›m geçiyor: Bir bilgi, bir belge istenildi¤i
zaman, iﬂte biz sonra göndeririz, sen rahat ol, fazla kurcalama gibi ﬂeffaf davran›lm›yor; o da çok do¤ru. Çünkü kay›t d›ﬂ› a¤›rl›kta, kay›t d›ﬂ›n› herkes sakl›yor. Mali
müﬂavirler bile o iﬂletmesinin yüzde kaç kay›t alt›nda oldu¤unu bilmiyor.
ﬁimdi bizim kendi ﬂirketimiz öncülük yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bizde de kay›t d›ﬂ›
var arkadaﬂlar, o kay›t d›ﬂ›yla mücadele ﬂu bu diyoruz, ama örnek olmaya çal›ﬂ›yoruz. Her gün bir ad›m daha, bir ad›m daha her y›l iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n› yaparak
bunu BASEL II uygulamas› baﬂlad›¤›nda tamamen bitirme gibi bir projemiz var.
Mutlaka o gibi saklanmalar, gizlenmeler sak›ncal›; bu da kay›t d›ﬂ› hastal›¤›n›n bir
bölümüdür, ona çok fazla yap›lacak bir ﬂey yok. Örnek olarak, bu konuda uyararak,
saklaman›n zarar›n› elimizden geldi¤i kadar›yla biz de üyelerimize, çevremize anlat-
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maya çal›ﬂ›yoruz. Muhasebenin özellikle üstüne basa basa söylüyorum önemi her
geçen gün daha iyi anlaﬂ›l›yor, o konuda müsterih olun. Mali müﬂavirler hak ettikleri yerlere geliyorlar.
Bu kadar.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Volkan Bey, sizinle devam edelim.

Volkan Konuk
Beyefendinin söyledi¤i soru, sadece bizim sektörümüze ait bir hastal›k de¤il
tabii ki, bu genel bir s›k›nt› ve ﬂu anda elimdeki kitapta “Kay›t D›ﬂ› Ekonomi ve Çözüm Yollar›” yazmakta.
Tabii ki her sektörde kay›t d›ﬂ›l›k söz konusu. Biz sektör temsilcisi olarak ne
yapt›k? Bildi¤iniz gibi 2004 y›l›nda Türkiye’nin ilk kara yolu taﬂ›ma kanunu, ilk taﬂ›ma kanunu yasallaﬂt›. Ve biz bu kanuna katk›da bulunmak amac›yla haz›rlad›¤›m›z,
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›na göndermiﬂ oldu¤umuz metin tasla¤›nda sektörde görev alacak, sektöre girecek olan kiﬂilerde aranmas› gereken kriterleri çok net olarak yazd›k. Bunun içinde mesleki yeterlilik vard›, ekonomik yeterlilik vard›. Ancak Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤›m›z ekonomik yeterlilik bölümünü bizim anlad›¤›m›zdan farkl› de¤erlendirdi.
Biz demek istiyorduk ki, ﬂirketlerin bilânçolar› burada esas olsun, aktif de¤erleri
esas olsun ve belli kriterlere sahip olan ﬂirketler buna girebilsin. Bugün bir furya
var, farkl› amaçlarla insanlar bir ﬂekilde elde ettikleri paralar› bu iﬂe koyarak girmesinler istiyorduk. Ancak, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›m›z mali yeterlilik konusunu hiç bu
ﬂekilde alg›lamad› ve kanunda hepimizin bildi¤i gibi bu sektöre girecek olan ﬂirketler
yetki belgesini milyarlarca lira ödeyerek sat›n ald›. Bu ne demek? 50 milyar lira,
100 milyar lira vererek bu belgeyi al›rsan›z mali yeterlili¤iniz var demektir ﬂeklinde
yorumland›. Biz sektör olarak gerek e¤itim, gerekse bu konuda Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›m›za her türlü konuda zorlamalar› yapmaya çal›ﬂ›yoruz. ﬁirket yöneticilerine ve
ﬂirketin baﬂ›nda bulunan ﬂirket yöneticili¤i, gerçek, profesyonel ﬂirket yönetimi konusunda destek olmaya çal›ﬂ›yoruz.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Can Bey, bu kafa hareketini sözlere dönüﬂtürürseniz memnun oluruz.
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Can Karaﬂ›kl›
ﬁimdi Türkiye’de mesleki sorumluluk sigortalar› olmad›¤› için, bu söyledi¤iniz
teoride do¤ru olsa bile pratikte hayata geçirilemiyor. Ben de tercih ederim. Ama
siz bana teminat vereceksiniz, sizin taraf›n›zdan bir hata yap›l›rsa, sorun ç›k›nca,
bunun da uluslararas› standartlardaki sigorta poliçesi Türkiye’de tam olarak uygulanamad›¤› için pratikte çal›ﬂam›yor. Pratikte bu ﬂekilde çal›ﬂamad›¤› için de bizim önerimiz ya da ortaya att›¤›m fikir, sizlerin yavaﬂ yavaﬂ bu hizmeti vermeye
KOB‹’leri zorlaman›z, bizlere de bunlar geldikçe zaman içerisinde tecrübeden kaynaklanan baz› içtihatlar›n oluﬂmas›. Yani, X, A, B, C muhasebeci mali müﬂavirden
gelenler ﬂöyledir tarz›nda. Keﬂke öyle bir sigorta poliçemiz olsa da biz bunu baﬂtan
yapabilsek.
‹stiyorsan›z, baﬂka bir ﬂey söyleyecekseniz devam edemeyiz, çünkü bir sonraki aﬂamas› daha var.

Mustafa Kaya
Güvensizlikten de¤il yanl›ﬂ anlamay›n.

Can Karaﬂ›kl›
Ben güvenmem.

Mustafa Kaya
Yani, inceleyen kiﬂi farkl›d›r, raporu veren kiﬂi farkl›d›r, yani faaliyet raporlar›n›
onaylayan kiﬂi farkl›d›r; bu da çok do¤al. Hatta ben burada çok ileri, yani üstatlara
söyledim, buna da bast›rmaya çal›ﬂaca¤›m.Biz hakikaten Oda olarak, TÜRMOB olarak korkunç denecek bir ﬂekilde olay›n içerisindeyiz. Burada KOB‹’lerden bahsediyoruz, tabii KOB‹’lerden söz etti¤imiz müddetçe o ayr› bir ﬂekilde teminat, müteselsil
korunma olacak, kiﬂisel müteselsil korunma. Ama kolay kolay bu müteselsil korunmayla o hatay› yapaca¤›n› zannetmiyorum.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Buyurun beyefendi.

Bir Kat›l›mc›
ﬁimdi finans sorunu var, finans kayna¤› bankalar. Bankalar kredi verirken çok
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üzüyorlar, çok hatalar oradaki personel iﬂliyor. Son olarak geçen hafta ﬂahit oldu¤um bir ﬂey oldu, yani 1,20’den anlaﬂm›ﬂlar faiz konusunda herhalde benim bir ﬂey
satt›¤›m bir kimseyle. Ertesi gün gitti, 1,30 diyor. Ya dün daha anlatt›n, yaz›l› anlaﬂma yapt›k, siz nas›l böyle yapars›n›z? Cart y›rtmaya kalkt›, aya¤a kalk›yor bütün banka. Yani, bu kadar tutars›zl›k olur mu? ﬁimdi daha evvel 2001 krizinde ben
bir yak›n›m› hat›rl›yorum, Arçelik bayii idi, Koçbank’tan kredi kullanm›ﬂ, mal alm›ﬂ
ma¤azas›na. Kredi ﬂey yap›nca, hani o Anayasa birbirine at›ld› ya, Koçbank s›k›ﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂ benim o tan›d›¤›m, eskiden askerdi yani, do¤ru bir insan yaln›z.
Adam›n uykusu falan kaç›yor, intihar etti, köprüden kendini att›. Yani, çok tutars›zl›k var. Sürüncemede b›rak›yorlar, ﬂey yap›yorlar. Ben yani zarar ettim böyle bir
sat›ﬂ oldu da, ben sözümde duray›m dedim bari, o adam orada ﬂey yap›yor, kalkt›
bütün yüksek sesle bankada, dinleyin falan, bu arkadaﬂtan özür dilemeleri laz›m
falan, böyle ﬂey yap›yor, yani banka içinde. Ufac›k bir ﬂeyden hemen reddetmeye
çal›ﬂ›yor, uzat›yor, gün at›yor falan. Mesela döviz artt›, benim zarar›m.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
ﬁimdi tek tek konulara girersek, Türkiye’de yeteri kadar tutars›zl›k var. Bu
sorunuza Can Bey yan›tlas›n. Toplayal›m sorular›, ondan sonra teker teker ﬂey olmas›n, topluca cevap verelim.

Hüseyin Turna
Hüseyin Turna, mali müﬂavir. Baﬂkan›m, teﬂekkür ediyorum.
Benim sorum Hocama; 15 gün evvel ‹TO’da KOB‹’lerle ilgili bir toplant› oldu. O
toplant›da KOB‹’lerle ilgili s›k›nt›lar 10 baﬂl›k halinde tespit edilmiﬂti. Müsaade
ederseniz onlar› saymak istiyorum.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
H›zl›ca.

Hüseyin Turna
Birincisi kuruluﬂ, ikincisi yönetim, üçüncüsü yat›r›m ve finans, dördüncüsü
üretim, beﬂincisi pazarlama, alt›nc›s› kalite, yedincisi rekabet, sekiz teﬂvik, dokuz
stratejik iﬂbirli¤i, on kay›t d›ﬂ›l›k.
Hocam›n bunlar›n haricinde ekleyece¤i tespitleri var m›, bunu ö¤renmek isti-
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yorum.
Di¤er sorum da R›dvan Beye müsaade ederseniz Baﬂkan›m; R›dvan Bey, DPT
taraf›ndan haz›rlanan 2003 y›l›nda “KOB‹ stratejileri ve eylem plan›” diye bir taslak
çal›ﬂmalar› var. Bu taslak çal›ﬂmalar›nda KOB‹’lerin temel zay›fl›klar› olarak; teknolojik düzeyin düﬂük kalmas›, eski tasar›mlar, verimsiz üretim metotlar› ve eski makine ekipman kullanarak katma de¤eri ve kalitesi düﬂük üretimler tespit edilmiﬂ ve
ARGE bilincinin de oluﬂmad›¤› yaz›lm›ﬂ. Bunun haricinde sizin ekleyece¤iniz var m› ve
bu s›k›nt›lar›n giderilmesi için ne yap›labilir, bu konuda sizden bilgi istiyorum efendim.
Teﬂekkür ediyorum.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Peki. Beyefendiden alal›m.

Ali Oygün
Merhabalar. ‹smim Ali Oygün, mali müﬂavirim.
ﬁimdi burada tespitler yapt›k KOB‹ olarak. KOB‹’ler bildi¤iniz gibi daha evvelki
hizmet sektörü haricinde 1 ile 150 kiﬂi aras›ndaki sanayi iﬂletmeleri anlam›na geliyordu. Fakat Türkiye’nin güzergah›na bakt›¤›m›z zaman ço¤u ﬂirketlerimiz hep aile
ﬂirketlerinden oluﬂmaktad›r. Aile ﬂirketleri de demin tespitlerinizde ilk 500, 750
kiﬂi bankalar›n büyük bir sermaye hareketini, finans›n› kullanmakta.
Di¤er aç›dan küçük iﬂletmeler dedi¤imiz KOB‹’lerin kredisi malum ya kredi
kartlar›ndan eﬂinin dostunun, akrabas›n›n, yan›ndan çal›ﬂandan kullanarak geçiniyor, ya ipotek vererek geçiniyor ya da ﬂu anda yeni baﬂlad›, amca o¤luna veya akrabas›na ev sat›ﬂ› yaparak krediyi düﬂük maliyetle, 1,06 ev kredisi al›p gerçekte iﬂ
yerinde kullan›yor; bunlar bizim tespitimiz.
Bir de, KOSGEB aya¤› var. KOSGEB’e ben bundan alt› ay evvel bir baﬂvuru
yapt›m mali müﬂavir olarak. Onlar›n bir yol haritas› program› vard›r, KOSGEB’dekiler bilir de¤erli müdürler buradaysa. Bunlara kat›lmak istiyorum dedim. Fakat kendileri dedi ki, biz sadece ﬂirket sahiplerine yap›yoruz. Dedim, ben arac›y›m, bu iﬂi
kulland›rtmaya, yani KOSGEB bizim bir müﬂterimizin arac›s› olarak bir kurumsal
firma karﬂ›m›zdaki. Yok dedi, kat›lamazs›n. Bu pozisyonda KOSGEB’le ilgili bir çal›ﬂma için biz bunu bilgi iﬂlemden ç›kart›p ayr›yeten bir KOB‹ komitesi kurmakta
fayda görüyorum, çünkü apayr› bir uzmanl›k dal› bu iﬂ.
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Finansal hizmete gelince, Can Bey bilir, burada daha evvelden proje baz›nda
yat›r›m projeleri de¤erlendirilir, firmalar›n garantileri yoksa garanti fonundan karﬂ›lanmak üzere kredi ç›kart›l›r Halk Bankas›ndan. Ben ﬂimdiye kadar çok kiﬂi, firma
için baﬂvurdum ama hiç de öyle bir garanti fonundan karﬂ›lanan bir krediye rastlamad›m, kendisi rastlad›ysa ben çok memnun olurum. Halk Bankas› kiﬂilere normalde tüketici kredileri veriyor, onun haricinde iﬂte mesleki krediler veriyor, kad›nlara
kredi veriyor, ama proje baz›nda Türkiye’de yat›r›m bankac›l›¤› olarak yap›lan bir çal›ﬂma görmedim. Bunlar›n ilerletilmesini rica ediyorum.
ﬁimdi bir de iﬂsizlik oran› dediniz. Bu KOB‹’lerin ço¤almamas› demek, demin
Volkan Bey bir tespit yapt›, 3 milyon Almanya’da KOB‹ var dedi. Benim de araﬂt›rmalar›m var sanayi baz›nda 160 bin200 bin civar›nda. Fakat bunlar›n tabii ki iﬂsizlik sorunlar› var, herkes sigortal› göstermiyor. Bizde resmi kay›t yüzde 12 iﬂsizlik.
Bak›n ben ﬂöyle bir tespit yapay›m: KOB‹’ler ço¤almazsa Türkiye’de sosyal bir patlama olur. Çünkü aç kalan adam her ﬂeyi yapar. Adamlar zaten bizden iﬂ istiyor.
Bunun sosyal boyutu çok büyük. Sosyal boyutu, tamamen iﬂsizli¤i çözmemiz laz›m.
Beni dinledi¤iniz ve katk›lar›n›z için çok teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Ali Bey, katk›lar›n›z için teﬂekkürler. Bir soru da orada beyefendiden alal›m,
ondan sonra.

Mustafa Sar›ca
Mustafa Sar›ca, mali müﬂavir. Birincisi, panelistlerden biri, iﬂte “katiplikten
ileri gitmez” diye bir ﬂey söyledi. Ben bir mali müﬂavir olarak asla katip kelimesini
kabul etmiyorum. Bu yüzden de kendimi serbest muhasebeci mali müﬂavir olarak
ofisimde fazla devam ettiremeden ba¤›ml› bir yerde kat›lmak zorunda kald›m, boyun e¤meyiz bu tür ﬂeylere. Kendi istedikleri ﬂeyleri kendi istedikleri gibi baﬂkas›
söylüyor gibi yans›tmalar› hoﬂ de¤il. Güven konusu, mali müﬂavir arkadaﬂ›m›n söyledi¤i güven, mali müﬂavirlerine güvenmeyen bir KOB‹ var. Ne yapt›klar› belli de¤il,
yar›s›ndan daha ço¤u sigortas›z, bunu biz anlam›yoruz san›yorlar, getirdikleri faturalar›n ne anlama geldi¤ini bilmiyoruz san›yorlar. Tabii biz bunlarla birlikte yaﬂamak
zorunday›z ayr›ca.
Bir de, BASEL II var, as›l sorun bu bence. BASEL II’nin ne oldu¤unu daha za-
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manla anlayaca¤›z. Herhalde ‹sviçre’nin bir kenti san›yorum Basel. BASEL I’in kurallar› uygulan›yor, BASEL II de uygulanacak. Bu BASEL II öyle bildi¤iniz gibi kay›t
d›ﬂ›n›n kesinlikle kalkmas› gerekiyor, giderlerin, her ﬂeyin kay›t alt›na al›nmas› laz›m.
Çünkü herkesin, ﬂirketin bilançosuna göre de¤il ülkenin bilânçosuna göre B, B+ veriliyor, aynen buna göre verilecek ve kredi fiyatlar› yükselecek kimse almak istemeyecek. Bunun sonucu ne olacak? Bu sefer kay›t d›ﬂ› daha da uçuruma gidebilir, kay›t
d›ﬂ› daha da yükselebilir yani; Türkiye aç›s›ndan böyle bir durum var.
Yine uluslararas› standartlar yani IFRC merkezi Londra’da bulunan, bunlarla
ilgili, yani BASEL II, IFRC ve KOSGEB, KOB‹ odakl› bir ﬂey olmas›, yani bizim Odam›z taraf›ndan böyle bir, nas›l diyebilirim bilemiyorum ﬂimdi, KOB‹ odakl› bir ﬂeyin
oluﬂmas› gerekiyor. Çünkü KOSGEB, yani bankalar, yine bankac› arkadaﬂlara da bir
ﬂey söyleyeyim; ben genel mizan diyorum, bilânço ç›karam›yor genel mizandan. Çünkü onlar›n parametreleri var, biliyorum nelere girdiklerini bilgisayarlarda, oradan veriyor ç›kar›yorç›kartam›yor, kavga ediyoruz. Bir de KOB‹ kredilerini tek bir bankadan
almaktan s›k›ld›k, b›kt›k, rahats›z edici ve hantal. Vak›fbank, Halkbank ç›ld›rt›yorlar.

R›dvan Mertöz
Mustafa Sar›ca arkadaﬂ›m›z bir ﬂey söyledi. Bana ait bir ifade san›yorum,
onun için cevaplama ihtiyac› duyuyorum. Mali müﬂavirlerin bir k›sm› katiplikten ileri
gidememektedir diyoruz. Arkadaﬂ›m›z al›nm›ﬂ. Buraya gelen arkadaﬂlar sak›n al›nmas›n. Buraya gelen arkadaﬂlar, hep yenilik düﬂünen, hep ufku aç›k arkadaﬂlard›r.
Her mesle¤in iyisi, kötüsü vard›r. Sak›n ola doktorlar iyidir muhasebeciler kötüdür,
avukatlar iyidir mühendisler kötüdür denilmez. Her mesle¤in, avukat›n da meslek
etiklerine uymayan› vard›r, mühendisin de meslek etiklerine uymayan› vard›r. Bizim
Makine Mühendisleri Odas› bu tür çal›ﬂmalara uymayan her y›l onlarca mühendisi
cezaland›rmaktad›r. Umar›m Mali Müﬂavirler Odas›n›n da böyle etkinlikleri mevcuttur. Doktorlar›n da bas›nda, yay›nda izliyoruz, neler yapt›¤›n› da biliyoruz. Yani, sak›n ola buradaki arkadaﬂlar al›nmamal›, her meslekte olur. Kâtiplikten ileri gitmeyen mali müﬂavirler de mevcuttur, tekrar o sözümü yeniliyorum. Kendini yenileyemiyor, ça¤›n gerisinde kal›yor, o da tabii ki sizlerden çok geride kalma durumundad›r.
Teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Muammer Bey, sizin ekleyecekleriniz.
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Muammer Keskin
De¤erli meslektaﬂlar›m, ﬂimdi asl›nda Mustafa Beyin söyledi¤i meslektaﬂlara
yönelik R›dvan Beyin söyledi¤ini irdelersek, asla bir meslek mensubuna katip dönemi kapand›; bir kere bunu herkes böyle bilsin. Katiplik yapmay› kendilerinin önüne
koyan meslektaﬂlar›m›z›n yolu aç›k olsun. Ama biz ‹stanbul Odas› olarak bugüne
kadar e¤itimlerimizle, meslek içi e¤itimiyle belki di¤er meslek odalar›na örnek olacak
bir yaklaﬂ›mla Oda kuruluﬂundan bu tarafa, aﬂa¤› yukar› 16. y›l›n› dolduran, biraz
önceki konuﬂmamda da söyledim, e¤itmen arkadaﬂlar›m›z ki, gönüllülük esas›na göre 1 kuruﬂ para almadan bu meslek içi e¤itimimizi devam ettiren bir kurumuz. Ama
üzülerek bir ﬂey de ifade edeyim ki, büro ziyaretlerine gitti¤imizde buna uygun olmayan meslek mensubu arkadaﬂlar›m›z da var, belki R›dvan Beyin söyledi¤i bu kapsamda. Ama her ne olursa olsun biz meslek mensuplar› olarak katipli¤i asla kabul
edecek durumda de¤iliz.
‹kincisi de¤erli arkadaﬂlar›m; i¤neyi kendimize bat›ral›m dedi¤imizde ﬂöyle düﬂünün: Hiç meslek mensubu olarak bakmay›n, her mal›n al›c›s› var, piyasada piyasa
kurallar›na göre bir arz talep meselesidir. Siz e¤er bu arz talebi do¤ru alg›layamazsan›z katip kalmaya mecbursunuz, kendimize bu anlamda i¤neyi bat›rmal›y›z. Ben
iddia ediyorum ki, çok say›da, Mustafa Beyin biraz önce söyledi¤i “büromu kapatt›m, ﬂuraya geçtim” diyen birçok arkadaﬂ›m›z var. Ama çok güzel güçlerini birleﬂtiren ve bugün mesleki birikimlerini farkl›laﬂt›ran, uzmanlaﬂan ve bu uzmanl›klar›n› bir
havuzda toplayan çok say›da arkadaﬂ›m›z var ve bu süreç de özellikle Türk Ticaret
Kanununun yürürlü¤e girmesiyle birlikte daha da yo¤unlaﬂacak. ﬁimdi siz gelin bunlar› beklemeden öngörünüzü belirleyin, teniniz uyuﬂan, bilgi birikimleriniz farkl›laﬂan,
beraber ortak paydada olan arkadaﬂlar›n›zla güç birli¤i yapmaya bak›n, bunun alt›ndan baﬂka türlü kalkma ﬂans›m›z yoktur. Yani, bu bizim KOB‹’lere yönelik de,
kendimize yönelik de en temel sorunlardan biri güç birli¤idir. Güç birli¤ini de ﬂöyle
alg›lamay›n: Uzmanl›klar› farkl›laﬂan, çeﬂitli konularda bilgi birikimi olan, art›k o her
ﬂeyi bilen dönem kapanm›ﬂt›r arkadaﬂlar, kendinizi bu konuda lütfen al›nganl›k göstermeden enforme edin. E¤er siz bu birikimlerinizi bir araya getirmek istiyorsan›z, o
zaman baﬂar›l› oluruz, o zaman KOB‹ temsilcilerine, iﬂletmelerimize veya hizmet
verdi¤imiz meslek gruplar›na karﬂ› da dik durmay› sa¤lar›z.
Bir baﬂka yine Mustafa Beyin söyledi¤i bir konu var ki, biz Bilgi Teknoloji Komitesiyle birlikte geçen dönem bunun karar›n› ald›k, Say›n Oda Baﬂkan›m›z›n da bu
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konuda sözü var. ﬁimdi size düﬂen görev, bu sözleri yerine getirttirmenin koﬂullar›n› yaratmak. Biz KOB‹’lere yönelik ‹stanbul Odas›nda özel bir birim oluﬂturma sözünü verdik meslek mensuplar›na. Ben de ﬂu anda yönetici de¤ilim, bundan sonraki
görevlerimden biri bunun h›zland›r›lmas› ve bu konuda bize düﬂen görevler de varsa
birikimlerimizi bu konuda oda yönetimine sunmam›z gerekiyor ki bunu da lütfen kendi önünüze koyun.
‹kincisi de¤erli arkadaﬂlar›m; bak›n BASEL II’yi ad›yla duymak, etmek, konuﬂmak, BASEL II hayat›m›za girdi. BASEL II’yi de siz ﬂöyle alg›lamay›n: Bankac›lar
kredi, yani diyelim ki bilançosu olumsuz olan firmalara kredi vermeyecek mi zannediyorsunuz? Bu bir risktir, verecek arkadaﬂlar. Bak›n, bu bir arztalep meselesidir.
Siz BASEL II’ye göre firmalar›n›z›n entegrasyonunu sa¤larsan›z, birikimlerinizi o konuda iﬂte arkadaﬂlar›m›z söylüyor her cepheden, siz kendi hizmet verdi¤iniz müﬂterilerinize, özellikle bankac› arkadaﬂlar›m›z›n lütfen söylediklerini iyi okuyun. Siz
hizmet verdi¤iniz iﬂletmeleri BASEL II’ye göre standartlar›n› oluﬂturursan›z, bu arkadaﬂlar›m›z›n firmalar›, bu müﬂterilerimizin firmalar› bankalardan kredi kulland›¤›nda daha alt düzeyde kullanacak, onlar da kriterleri oluﬂturuyor. A, B, C veya 1,
2, 3, 4 veya ne bileyim baﬂka, ben bankac› de¤ilim, finansç› de¤ilim, ama benim
iﬂim; hizmet verdi¤im sektörlerdeki firmalar›m›n alt yap›lar›n› iyileﬂtirmek, bunlar›
yaparsan senin kredi limitin veya senin kredi kullanaca¤›n, senin firmana gelecek
yük daha da aﬂa¤›lara inecektir. Bunlar› yapmazsan tabii ki banka oturacak, de¤erlendirmesini yapacak, ona göre de sizi kategorisine alacak. Bugün veriyoruz iﬂte, mizan veriyoruz, bilanço veriyoruz, rasyolar›na bak›yor diyor ki sen kredi alamazs›n kardeﬂim, ﬂunlar› düzeltmezsen seninle ben iﬂ yapmam diyor. Bugün ‹stanbul’da özellikle tekstil sektöründe, özellikle biraz önce R›dvan Bey söyledi, kendi
alan›ndaki sektörde, bak›rd›r, di¤er iﬂletmelerdeki, bu iﬂletmelerin alt yap›lar› buna
müsait olmad› için s›k›nt› çekiyor. Bizim görevimiz, iﬂte bu iki kurum aras›nda iyi bir
organizasyon yap›p bunlar›n alt yap›s›n› oluﬂturmak ve bunlar› zorlamam›z. Ve bunu
zorlad›¤›n›zda da ﬂuna emin olun ki bunun karﬂ›l›¤›n› alma ﬂans›na sahipsiniz. Aksi
takdirde, bak›n de¤erli arkadaﬂ›m, e¤er bilgiye dayal› bilanço sürecine geçmezsek
siz sadece vergiye yönelik bilançolar› sunars›n›z, bu da size ne para kazand›r›r, ne
de sizin art› de¤erinizi ortaya koyar, ne de iﬂletme sahibi size de¤er verir. Bunu da
görelim, kendi aç›m›zdan böyle bakal›m. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda vergideki olumsuzluklar muhasebeyi son derece etkiliyor. Bizim Oda olarak da bu konuda vergiyle ilgili
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önemli birikimlerimiz var, bunu Say›n Oda Baﬂkan›m›z her f›rsatta kamuoyuyla paylaﬂ›yor, mali idareyle paylaﬂ›yor, bundan sonra da paylaﬂmaya devam edecektir. Ve
bu devam etti¤i süreçte de biz hem, yani biz de maliyenin adam›y›z, zaman zaman
bu salonlarda size hitap eden veya di¤er büyük salonlarda hitap eden Maliye Bakan›m›z bizi sanki Maliyenin bir eleman› gibi de¤erlendiriyor. Asla bu konuyu da biz
ﬂiddetle reddediyoruz. Biz gerçekten Maliye ile müﬂterilerimiz aras›ndaki bir köprüyüz ve bu köprüyü do¤ru kullan›rsak, do¤ru anlat›rsak iﬂlerimizi o zaman bu söyledi¤imiz ortaya daha do¤ru tablolar ç›kacak.
Bir baﬂka di¤er Mustafa arkadaﬂ›m›n söyledi¤i bir ﬂey var ki, bak›n bu da bir
arz taleple ilgilidir. ﬁimdi bankac› arkadaﬂlar diyor ki, evet Avrupa’da bugün muhasebesini yapt›¤›m›z firman›n denetimini baﬂkalar› yap›yor. Ama ne yaz›k ki ekonomik
verilere bakt›¤›m›zda bugün bizim iﬂletme sahiplerinden ald›¤›m›z ücretlerin karﬂ›l›¤›n›, verdi¤imiz eme¤in karﬂ›l›¤›n› ald›¤›m›z ücretlerle karﬂ›layam›yoruz. Sizin bilançolar›n›z› bir baﬂka denetim ﬂirketine denetlettirip de banka o denetim ﬂirketinin
verdi¤i rapora göre hizmet vermesi de mümkün de¤il bizim kendi iﬂimiz. Ama bizim
temel hedefimiz, bizim de nihai hedefimiz Mustafa Beyin söyledi¤i ﬂeydir. Biz diyoruz ki, bugün onu da yapmal›y›z, biz diyoruz ki bizim bugün art›k uluslar aras› muhasebe standartlar›na bakt›¤›n›zda sizin kendi yapt›¤›n›z muhasebeyi bir baﬂkas›n›n mutlak denetlemesi laz›m. Ama önce muhasebeyi do¤ru yapmal›y›z ki denetimi
de yap›labilsin. Muhasebe olmayan yerde denetim olmas› söz konusu de¤ildir. Lütfen bu anlamda e¤er böyle de¤erlendirirseniz, bu tabi beni ba¤l›yor, Muammer Keskin olarak ben böyle görüyorum. Benim bakt›¤›m noktada uluslar aras› iliﬂkiler, Türkiye’deki muhasebe standartlar›na bak›n, Türkiye’deki iﬂletmelerin durumuna bakt›¤›m›zda bunlar› yaparsak art› de¤er kazan›r›z hem kendimize, hem müﬂterilerimize.
Teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Teﬂekkürler. Buyurun.

Emre Saruhan
‹smim Emre Saruhan, ‹stanbul Ticaret Odas›ndan kat›l›yorum.
Toplant›n›n ismi KOB‹’ler ve finansal hizmetler diye okudum, ama daha çok bilanço kelimeleri duyuyorum, bunlara biraz uza¤›m kusura bakmay›n, oysa ki günü-
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müz ﬂartlar›nda küreselleﬂen dünya ekonomisinde ülkemizin yüzde 98, hatta yüzde 99’unu oluﬂturan KOB‹’lerin sorunlar› ve ne yapmam›z gerekti¤i konusunda biraz daha yo¤unlaﬂsayd›k daha iyi olurdu diye düﬂünüyorum.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
ﬁimdi siz New York’a inen Papa gibi baﬂl›¤›n yar›s›n› okuyup di¤er yar›s›n› okumam›ﬂs›n›z, KOB‹’ler ve finansal hizmetler. Finansal hizmet deyince de iﬂin temeli
bilanço, dolay›s›yla do¤ru yolday›z. Ama katk›lar›n›z› bekliyoruz, buyurun.

Emre Saruhan
Peki. Birkaç önerim var, birkaç da sorum var. Özellikle ﬂu durumda KOB‹’lerimizin büyük s›k›nt› içerisinde oldu¤u bir durumda mali müﬂavirlerimize çok büyük bir
iﬂ düﬂtü¤ünün fark›nday›m, bilincindeyim diyebilirim. Bunun ötesinde KOB‹’lerin birtak›m dünya çerçevesinde ve Türkiye içerisindeki geliﬂmelerden haberdar olmad›¤› kanaatindeyim. Tabii bir KOB‹’nin bilgi gücünün çok oldu¤unu düﬂünmüyorum. Bunun için
mali müﬂavirlerden onlara bilgi aktar›m› söz konusu olmas› düﬂüncesindeyim.
BASEL II, Türkiye’de çok büyük ﬂeyler al›p götürecek diye düﬂünüyorum.
2008’in baﬂ›nda uygulamaya geçece¤iz Türkiye olarak. Bankalar buna haz›rland›,
yaln›z KOB‹’ler buna çok uzak, yine mali müﬂavirlerden yararlanarak KOB‹’lere birtak›m BASEL II hakk›ndaki bilgilerin aktar›lmas› gerekti¤i düﬂüncesindeyim. Bunun
ötesinde, yani tek kelimeyle mali müﬂavirlere bu aﬂamada, bu noktada büyük sorumluluklar düﬂtü¤ünü söylemek istiyorum.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Teﬂekkürler. Buradan beyefendiye mikrofonu verelim. Buyurun.

ﬁükrü Y›lmaz
Serbest muhasebeci mali müﬂavir ﬁükrü Y›lmaz, Ka¤›thane ilçesinden.
Say›n panelistler ve sevgili meslektaﬂlar; burada geç kal›nm›ﬂ bir konuyu konuﬂtu¤umuz için bir taraftan seviniyorum, ama di¤er taraftan bu konuya özel ilgi
gösterildi¤i için teﬂekkür ediyorum. Odam›z›n bu konuyla ilgili baﬂar›l› çal›ﬂmalar›na
katk› olmas› anlam›nda birincisi önerim bulunmaktad›r. Bu, KOSGEB’le KOB‹ iﬂletmeleri aras›nda, özellikle bizim meslektaﬂlar›m›z›n etkin görev alabilmeleri için bir
komisyon oluﬂturulmas› ve ﬂimdiye kadar olagelen baﬂar›s›z KOSGEB’in çal›ﬂmala-
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r›nda özellikle tekstil konusu öne al›narak ve KOSGEB’de görevli mühendislerle bu
iﬂler yürütülerek ﬂimdiye kadar baﬂar›s›z bir çal›ﬂma yapm›ﬂlard›r.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Burada mevcut de¤iller, cevap hakk›n› zorlamayal›m.

ﬁükrü Y›lmaz
Sektörel anlamda geçen y›l bir müracaat›m olmuﬂtu, sektörel de¤il de özellikle otomotiv sanayinde ara hizmetler gören bir iﬂletmeydi. Bu iﬂletmenin gelece¤i
geometrik dizi halinde artaca¤›n› ben belirlemiﬂtim ve zamanla bunu da gösterdi.
‹lk önceleri alt› personelle baﬂlayan bu iﬂletme bugün 65 personele ulaﬂt›. Üç ayr›
yerde ﬂube açt›. Fakat ben bunun gelece¤ini geçen y›l söyleyerek KOSGEB’de bununla ilgili bir çal›ﬂma yap›lmas›n› istedi¤imde bir mühendis bile iﬂletmeye lütfedip
göndermediler KOSGEB’den. Orada yapt›¤›m incelemede hep özellikle tekstil sektörüyle ilgili çal›ﬂmalar vard›. Ben bunu Odama yak›n oldu¤um için bu bilgiyi iletti¤imde, Odam›z bu konuyla ilgili çal›ﬂmalar yapt›¤›n› söylediler. Onun için ﬂu andaki çal›ﬂmayla çok iyi sonuçlar al›naca¤›na inanmaktay›m. ﬁöyle ki; özellikle iﬂsizli¤in had
safhaya vard›¤› ve KOB‹’lerin özellikle iﬂsizlikten ve mali konulardaki bankalar›n kendilerine yaklaﬂ›m›ndaki zay›fl›ktan dolay› s›k›nt›lar›n oldu¤u ﬂu dönemde böyle bir
çal›ﬂmaya, böyle bir organizasyona, böyle bir panele son derece ihtiyaç bulunmaktad›r. Ancak, hizmetle ilgili olan konulara bir yaklaﬂ›m getirilmedi¤i söylenilmiﬂti. Az
önce yanl›ﬂ anlamad›ysam hizmet sektöründeki iﬂletmelere de bu konuda çözüm
üretilece¤i söylendi, yard›mc› olunaca¤› söylendi. Bu konuyla ilgili aç›klamalar› sab›rs›zl›kla beklemekteyiz. Çünkü otomotiv sanayinin ara hizmetlerini yapan ve yine
sat›ﬂ sonras› hizmetleri yapan birtak›m kuruluﬂlar KOSGEB’in imkanlar›ndan istifade etmeyi beklemektedirler. Yine turizmle ilgili, uluslar aras› nakliye ile ilgili olan
çal›ﬂmalarda da KOSGEB’den çözüm beklemektedirler. O bak›mdan Odam›z›n bu
konuyla ilgili oluﬂturaca¤› komisyonda ﬂahsen ben görev alaca¤›m ve bu konuyla ilgili projelerimiz bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar›n h›zla yürütülmesinde yarar görmekteyim.
Teﬂekkür ederim.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Teﬂekkürler ﬁükrü Bey. Buyurun.
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Muzaffer Tosun
Efendim, “asalet bir alt›nd›, ﬂimdi pul oldu, bedenlere çul oldu. ‹man›n yolu keseden geçermiﬂ, kimi kula kul oldu”; ba¤›ﬂlay›n efendim, biraz duyguland›m. De¤erli
meslektaﬂlar›m›n, kardeﬂlerimin duygular›n› paylaﬂ›yorum ve onlar› tebrik ediyorum.
Yi¤itlersiniz siz, gerçekten. Onu kimse fark edemez, o sizin verdi¤iniz cüretkar ve
yürekli özverilerinizi kesinlikle siz, siz kendiniz takdir edeceksiniz maalesef. Çünkü
bu mesleki sorun de¤il. Maalesef mesle¤imiz nankör, soyut üretiyoruz, somut de¤il.
Bir mühendis bir kamyonun parças›n›, kenar›n› üretmiﬂtir, götürür satar, görünür
olarak. Sizin yapt›¤›n›z hizmetler maalesef mevhumdur, kavramd›r, soyuttur, maalesef meslek nankördür, bunu böyle kabul edece¤iz. Ancak toplumsal olarak uzlaﬂ›rsak, ﬂuradaki bu duygusal konuﬂmalar› bundan sonraki meslektaﬂlar›m›z yapmayacak. Sizleri anl›yorum, de¤erli panelistleri de anl›yorum, maalesef ben bu toplant›ya bir ça¤daﬂ KOB‹ projemi yar›da b›rakarak iki gün evvel koﬂtum geldim, bugünkü toplant› için geliyorum. Sivas’›n Gemerek Da¤lar›nda bir ça¤daﬂ KOB‹ uygulamas›. Hiçbir iﬂverene hiçbir devlet yetkilisine, ne üniversiteye ne yetkililere kabul
ettiremedim, gittim o da¤lara sözümü geçirebildim ve bu ça¤daﬂ KOB‹ uygulamas›n›n belli bir bölümünü açt›m ﬂükür. Sayenizde yaﬂarsak görece¤iz, açaca¤›m›z bölümleri de beraber paylaﬂaca¤›z. Özür dilerim, böyle girdik konuya, konuyu da uzatt›k.
Efendim, eski bir ö¤retim üyesi, iﬂletme fakültesi kökenli bir dan›ﬂman, baﬂtan sona kadar iﬂletme dan›ﬂman›, Oda’n›n üyesiyim, Baﬂkan›m benim çok de¤erli
sevdi¤im insanlar, baﬂkanlar›m›z, y›llard›r beraberiz. Yapt›klar›n› ve yapacaklar›n›
iyikötü kavrayan insanlar. Ama benim Odam benim yapaca¤›m› ve yapt›klar›m› kavrayamad› Say›n Muammer Bey.. Hatta 1984’lü, 83’lü y›llarda müteﬂebbis heyet
olarak ﬂu anda Oda’da hiçbiri olmayan vatandaﬂlar›m›zdan, hiçbiri yok kardeﬂlerimizin, biz vard›k, çal›ﬂ›yorduk. Gaziosmanpaﬂa, Bayrampaﬂa, Beykoz, Ümraniye,
Silivri ve ﬂu anda Odam›z›n Genel Sekreteri benim ö¤rencimdir.
KOB‹’lerimizin finansal hizmetler kaynakl› olarak biliyordum, ama ﬂimdiye kadar bu konuyu, finans› bile bilmiyorum yan›l›yorum deyim olarak biraz geldi, iﬂlenmedi. Ben sizlerle birtak›m bilgileri paylaﬂaca¤›m diye gelmiﬂtim, birtak›m bilgileri sizlere aktaraca¤›m diye gelmiﬂtim.
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Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Hocam, buyurun, bekliyoruz, hemen.

Muzaffer Tosun
Acele etmeyin. 89’dan beri neredeydiniz? Söz hakk› bile son s›rada geldi dikkatinizi çekerim.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Assolistler en son ç›k›yor.

Muzaffer Tosun
Ne assolisti, ne solisti.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Hocam, buyurun, paylaﬂ›m.

Muzaffer Tosun
De¤erli kardeﬂlerim, de¤erli meslektaﬂlar›m; inan›n sizleri çok iyi anl›yorum.
ﬁimdi güzel bir tesadüf, Baﬂkan›m›z burada, çok sevdi¤im insanlar, Yönetim Kurulu
üyelerimiz de buradalar, Muzaffer Tosun olarak iﬂletme mühendisi mezunuydum
ama mensubuydum ama hiçbir zaman için dedi¤iniz gibi katipmiﬂ, bilmem mali müﬂavirmiﬂ, genel müdürmüﬂ, genel sekretermiﬂ, böyle bir komplekse girmemize gerek
yok, yapt›klar›m›z ortada, yüre¤imiz ortada. Ben dan›ﬂmanl›¤›n› yapt›¤›m firmalar›
hep uluslararas› platformlara taﬂ›maya çal›ﬂt›m. Ben Los Angeles’tan Las Vegas’a geçtim. Bir baﬂka ülkenin öbür ﬂehrinde bir toplant›dayken inan›n ki firmalar›n kataloglar›n› bizzat o ticari teﬂekkülleri, odalar›, mesleki odalar›n bürolar›na b›rakt›m hiç firma sahiplerine dan›ﬂmadan.
Evet, biz yapt›¤›m›z› biliyoruz, yapaca¤›m›z› da görece¤iz. Ne mutlu ki bugün
bir Oda var, bir platform var, bizim Meclisimiz de buras›.
Benim ﬂimdi, bu finansal hizmeti kaynaklar, ﬂimdi Avrupa ile ilgili süreçte,
R›dvan Beyin ilk oturumda söyledi¤i gibi o kadar güzel projeler, o kadar güzel destekler, o kadar mükemmel hibeler var ki, biz bu konular› buraya taﬂ›yal›m, burada
tart›ﬂal›m. Sanayi Odas› 4. Sanayi Kongresi düzenliyor, Avrupa Birli¤i’nin o dönem-
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deki temsilcileri Çekoslovak temsilcileri, Macar temsilcileri, Romen temsilcileri birebir yemekte gelip buluyor bu insanlar› yar›n bir organizasyon yapal›m diye. Di¤er
odalara geliyorum, iﬂte 2 bin bilmem kaç y›l›na kadar doluyuz, ama süreç geçti,
baﬂlad› gidiyor. Ne yap›l›rsa bu süreçte yapaca¤›z. Bizim Odam›z›n temsilcileri, komisyona gelmenin anlam› yok, bilmiyorum Odam›z üyelerinin kaçta kaç› yabanc› dile
sahip, kaçta kaç› uluslararas› tecrübelere sahip. Affedersiniz, karﬂ›n›zdaki bir mali
dan›ﬂman o dedi¤imiz yerlere giderken yan›nda tercüman falan götürmüyor, firmaya bir yükü de yok. Hiçbir zaman vizyonunu tutup da reklam da yapm›ﬂ de¤ilim.
Ama bu Odan›n Müteﬂebbis Heyetinde görev alm›ﬂ bir kiﬂi olarak kurullarda bile yokum sadece üyeyim. Evet, ilk kez görüyorsunuz belki bugün bu toplant›da, ama binden fazla ö¤rencim vard›r, bir o kadardan fazla arkadaﬂlar›m, meslektaﬂlar›m vard›r, hocalar›m vard›r, beni profesörüm Mustafa Esen referans›m odur. Medar› iftihar›m Yücel Bey, ö¤rencim.
ﬁimdi odadan rica ediyoruz, bu süreç içerisinde bak›n alt›nc› bölge toplant›s›
yap›ld›, ki ‹stanbul Teknik Üniversitesinin bünyesinde yap›ld› 78 kiﬂi geldi, Oda’dan
kimse yok.. Arkas›ndan Sanayi Kongresi yap›ld›, bu temsilciyle tan›ﬂt›k orada, bu
kuruma getirebilir miyiz hesab›n› yap›yoruz, iﬂte dedi¤im gibi program›m›z dolu deniyor. Yine bu Mart ay›nda bir toplant› yap›ld›, Avrupa Birli¤i sürecinde bu projelere, hibe projeleri nas›l haz›rlan›r, kredi projeleri nas›l haz›rlan›r, baﬂtan sonuna kadar tart›ﬂ›ld›, bu birikimlerimizi paylaﬂmadan bir raporu nas›l oluﬂtural›m. ‹ﬂte bir
emekçi, huzurunuzday›m, bir para falan talep etmiyorum kesinlikle.
Yine Odam›z›n uluslar aras› platforma taﬂ›nmas› için, mesle¤imizin ﬂahsiyet
kazanmas› için Avrupa Birli¤i sürecindeki bu tart›ﬂmalarda olal›m arkadaﬂlar do¤ru yanl›ﬂ, art›m›z eksimizle olmak zorunday›z. Tabii resmi havayla, resmi kanal oluﬂumlar› Odam›z taraf›ndan oluﬂturulmak ﬂart›yla.
ﬁimdi özel bir ricada bulunmak zorunday›m. Say›n R›dvan Beye zaten kaç
haftad›r ulaﬂam›yorum, özellikle burada bulay›m diye geldim kendilerini, onu da söyleyeyim, burada bulmak için geliyorum, üstelik de samimi arkadaﬂ›m oldu¤u halde.
Efendim, bu geçti¤imiz 2005 y›l›n›n aral›k ay›nda KDV tevkifat›, bak›r ve bak›r ham
maddelerinden tüm mamul üretenlere bir KDV tevkifat› getirildi, malumunuz içindesiniz. Bu KDV tevkifat› tebli¤i, 96 nolu tebli¤i, maalesef birkaç hurdac› ve bak›rc›lar›n mali müﬂavirlerinin Gelirler Müdürlü¤ü Maliye Bakanl›¤›ndaki özel durumda. Ancak belli baﬂl› birkaç KOB‹ daha ve bunlar›n hemen hemen hepsi ihracata yönelik,
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ama biz bu yasay› bir türlü ne böyle bir esnekleﬂtirebildik, ne de baﬂka bir ﬂekilde
erteletebildik; yapamad›k, beceremedik. Onun için tam 1819 yere mektup yazd›m
Baﬂbakan dahil, Odam›z dahil. ‹ki tanesi cevap verdi, bir Sanayi Odas›, gülünç bir
cevap verdi, alay etti bizimle. Ve Vergi Konseyi de dedi ki, bir dernekle üyelerinizi
tespit edin bize gönderin dediler, hala tespit edece¤iz ve gönderece¤iz. Ama, bir
KOB‹’nin bu tür, hatta orta büyüklükte bile olmayan iﬂletmenin, küçük iﬂletmenin,
KOB‹’nin ilk K’sinin tan›m›na giren iﬂletmenin elindeki iﬂletme sermayesi 40-50 milyar, 100 milyar. O insanlar 40-50 milyarl›k, 100 milyarl›k nakit parayla 500 milyarl›k -eski para tan›m›yla iﬂ hacmi yarat›yorlar. Biz bu insan›n elindeki sermayeyi,
finans› al›p götürüyoruz Say›n Baﬂkan. Bundan daha güzel bir finansman›, onlara
mükemmel böyle vergisiz, tapusuz, kefilsiz, ipoteksiz elindeki bu mükemmel kayna¤›n› kime götürdük? Birkaç tane büyük, daha da büyük, hiç bu finansmana ihtiyac› olmayan ellere verdik, lütfen. Biz bu konuda giriﬂimler yap›yoruz. Yard›m da de¤il, bak›n bu bizim görevimiz, benim görevim, onun görevi, hepimizin görevi. Ha Hükümetin
görevi mi? Hay›r, o ülkeye KDV b›rakm›ﬂ o Hükümet b›rak›n. Kuru kuruya eleﬂtirirler.
Maliye Bakan›na söyledim. Bizim o geçen seneki kay›t d›ﬂ›l›kta biliyorsunuz hakaret
etti, orada bilmiyorum benim konuﬂmam› dinlediniz mi? Hakaret etti bize, siz dedi,
üçka¤›tç›lar dedi, siz dedi, aynen böyle söyledi. Maliye Bakan› bunu söyledi. Say›n
Baﬂkan›n söyledi¤i gibi biz ortada kald›k, ne Gelirler Baﬂkanl›¤›na ba¤l›y›z, ne iﬂ
adamlar›na ba¤l›y›z, ama Odaya ba¤l›y›z. Oda, bizim mesleki kurumumuz, çözmek
için ad›m›m›z› atmak zorunday›z.
KDV tevkifat›n›n özellikle yumuﬂat›lmas› için her türlü formülü önermeye haz›r›z. Devlet de kaybetmez, Hükümet demiyorum, Hükümet kazan›yor siz de kaybetmezsiniz, biz de kaybetmeyiz, ﬂu yasay› ne olur biraz ›l›ml› hale getirelim, yumuﬂatal›m. Bir dahili tevkifat, bir dahili iﬂleme gibi ﬂekil verelim, zor bir teknik olay de¤il.
Ama bu yasa ç›karken bak›rdan mamul üretenleri, mamul yapanlar› dahil etmemiﬂlerdi. Ben firman›n sahibini de getirebilirim. Biz Cuma günü böyle anlaﬂt›k, Pazartesi günü ç›karken o ibareyi kald›rd›lar diyor, bizzat söylüyorlar, getirip konuﬂturabilirim. Hiç olmazsa o eski tasar›y› ibare koydurabiliriz. Çünkü o ülkemize gerçekten
büyük hizmet veren bak›r ham maddesi ve mamul üretenleri zor durumda b›rak›yoruz, iflasa götürüyoruz arkadaﬂlar, lütfen, yard›mlar›n›z› rica ediyorum, ilgilenmenizi rica ediyorum, ön ayak olman›z› rica ediyorum. Benim hat›rlad›¤›m, hiç yoktan
vicdan›m rahat olsun istiyor.
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Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Hocam, bizler buraya sizlerin misafiri olarak geldik, ben onun için sizin kendi
kurallar›n›z› zorlamak istemiyorum ama.

Muzaffer Tosun:
Hay›r, kural zorlam›yorsunuz.

Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
Toparlarsan›z.

Muzaffer Tosun
Bir ayr›nt›dan bahsettiniz onun için zaten ben d›ﬂ ticarete yöneldim, bu mali
müﬂavirli¤i biraz formalite yapt›k y›llardan beri. Fon ak›ﬂ tablolar›, maliyet tablolar›, nakit ak›ﬂ tablolar›, finansal analizler, iﬂ gücü analizi, bunlar›n hepsi deyim olarak bunlar gülünç durumdayd›. Bugün hala o deyimler oturmuﬂ de¤il, tan›mlanamam›ﬂ bile. Uluslararas› muhasebe standartlar›, genel kabul görmüﬂ muhasebe standartlar› bu panellerle filan de¤il, bizzat ç›kar›lacak tebli¤lerle, yaﬂanacak olaylarla
oturtulur. Yoksa y›llard›r hep kitaplar yaz›ld›, konular iﬂlendi, bir yere gelinemedi.
Elimizi çabuk tutmak zorunday›z, çabuk tutmak zorundas›n›z.
Art› Avrupa Birli¤i’nin bu süreçte s›n›r ötesi yasalar geldi, içinizde haberi olan
arkadaﬂlar›m›z vard›r. S›n›r ötesi çok mükemmel KOB‹’lerin lehinde birtak›m tebli¤ler geçti, çok mükemmel. ‹ﬂte buyurun bizim s›n›r, kaç s›n›r›m›z var Bat›’da, Avrupa
Birli¤i üyeli¤i olanlardan? Yunanistan, öbürü süreçte olan Bulgaristan. Buyurun bizim illerimiz Bal›kesir, denizden Çanakkale, Edirne; hem Yunanistan’la, hem Bulgaristan’la biz bunlara komﬂuyuz. Oradaki, bu bölgenin, ilin içindeki KOB‹’lerle oradaki
kuraca¤›m›z bir KOB‹’yi ‹stanbul’daki KOB‹’yle müﬂterek evlendirebiliriz yahut da o
ülkenin KOB‹’leriyle biz resmi evlilik yapabiliriz gibi. Bunlar baﬂlang›ç, o kadar ilgilenilecek konular var ki, o süreçte Ali Babacan’dan baﬂka kimsenin haberi yok, adam›n
zaten ç›kacak hali de yok zaten o, ç›rp›n›yor. Bu tür konular› bu süreç içerisinde
ona paralel yapmak zorunday›z diye rica ediyorum ve beni dinledi¤iniz için hepinize
teﬂekkür ediyorum, sayg›lar›mla.
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Nebil ‹lseven (Oturum Baﬂkan›)
ﬁimdi baﬂka söz isteyen arkadaﬂ›m›z var m›? Biz ﬂimdi toparl›yoruz, öyle görünüyor, çok teﬂekkürler kat›ld›¤›n›z için.
Birkaç konuyu ben de kendi içimde not etmeden geçmek istemiyorum. Bu BASEL laf› geçti. Basel, evet ‹sviçre’nin Basel kentinde 13 katl› bir bina üzerinde de
Basel falan yazm›yor, burada insanlar karﬂ›daki Hilton otelinde toplan›p öyle demiﬂti de¤il mi Cengiz bu karar› veriyorlar, ondan sonra da bir tavsiye niteli¤inde
dünyadaki bankalara ve bankac›l›k otoritelerine bunlar bildiriliyor. Daha sonra bunlar o bankac›l›k otoriteleri taraf›ndan da biliyorsunuz düzenleme haline getirilerek
bu tavsiyeler çerçevesinde uygulamalar. ﬁu anda 5 bin küsur banka dünyada BASEL’e uyaca¤›n›, 2007 y›l›nda BASEL II’ye uymaya baﬂlayaca¤›n› aç›klam›ﬂ vaziyette. Bizim de Bankac›l›k Denetleme Kurulumuz ilk temel uygulamalarla 2007 itibariyle sistemin oraya geçece¤ini aç›klad›.
Bunun önemi ﬂu: Biz ﬂimdiye kadar hep raporlar baz›nda risk yönetimi yapt›k
bankalarda, bundan sonra süreçler baz›nda risk yönetimi yap›lacak ve risk ölçümü
yap›lacak. Burada da bir tek kurum de¤il, bankan›n sermaye yeterlili¤i, düzenleyici
kurumlar ve piyasa kuruluﬂlar› diye birbirini tamamlayan ve birbirini kontrol eden
mekanizmalar art›k sistemin risk yönetimini üstlenmiﬂ duruma gelecek. Bu anlamda Muammer Beyin bahsetti¤i bizim ﬂöyle de roller oynamaya baﬂlamam›z gerekir,
böyle de roller oynamaya baﬂlamam›z gerekir, ﬂu katk›larda da yönetimlerde bulunmam›z gerekir dedi¤i noktalarda bizatihi bir süreç yönetimine do¤ru gidiyoruz. ‹ﬂte
orada derecelendirme kuruluﬂlar›, de¤erlendirme kuruluﬂlar› ve size mesleki anlamda denetleme kuruluﬂlar›na çok büyük roller düﬂüyor. Belki de kendi içinizde iﬂlevleri
çeﬂitlendiren bir süreç yaﬂayacaks›n›z mesleki olarak. Temel baz› hizmetleri belli
baz› seviyedeki meslek müﬂavirler verirken, baz› daha sofistike, daha yönetsel hizmetleri de belki de kendi içinizde baﬂka nitelikteki müﬂavirlik seviyelerinde vermeye
baﬂlayarak bu süreçlere katk›da bulunacaks›n›z gibi görünüyor. Ama sonuçta olay
bir süreç yönetimi olay›d›r ve bizler bankalar olarak, sizler ara hizmet kurumlar› ve
kuruluﬂlar› olarak ve en nihayetinde KOB‹’lerde bu hizmetlerden faydalanacak olan
ve bu hizmetleri ödeyecek olan kuruluﬂlarla mutlaka bir ortak çal›ﬂma platformunda bir araya gelmek durumunda. ‹ﬂte biz de zaten Finans Kulüp’teki, di¤er organizasyonlardaki çal›ﬂmalar›m›z› buradan yola ç›karak baﬂlatm›ﬂt›k.
Ben öncelikle panelist arkadaﬂlara çok teﬂekkür ediyorum. Say›n Oda Baﬂka-
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n›m›za bize bu imkan› tan›d›¤›, bu salonlar› mümkün k›ld›¤› için ayr›ca ﬂahs›nda bütün herkese çok teﬂekkür ediyorum.
‹yi günler diliyorum, görüﬂmek üzere bir baﬂka toplant›da.
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(13 Aral›k 1997)

>>> PROF. DR. EMRE KONGAR ‹LE LEVENT
SÖYLEﬁ‹S‹
“KÜRESELLEﬁME VE ULUS DEVLET”
Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar›m, hoﬂ geldiniz. Ben izninizle say›n hocam›za Odam›z hakk›nda bilgi vermek istiyorum ve daha sonra bugünkü söyleﬂimize geçece¤iz. Öncelikle bu toplant› bizim aç›m›zdan çok önemli. Bir ilki daha baﬂlat›yoruz. Levent Söyleﬂileri ad› alt›nda her ay kamuoyunun tan›d›¤› ünlü bir konu¤un ça¤r›ld›¤› sohbet
toplant›lar› devam edecek.
Birincisinde hepinizin yak›ndan tan›d›¤› Say›n Emre Kongar hocam›z buradalar. Kendilerine sizler ad›na hoﬂ geldiniz diyorum ve ﬂimdiden katk›lar›na çok teﬂekkür ediyorum. Önümüzdeki ay konu¤umuz Say›n Erdal ‹nönü olacak. Her ay sizlere
faks hatt›yla 13.000 üyeye de duyurmak istemiyoruz aç›kças›. Konuya alakal›, ilgi
duyan arkadaﬂlar›m›z› davet edece¤iz. Ümit ediyorum bu sohbet toplant›lar›ndan
keyif alaca¤›z, ufkumuz geniﬂleyecek. Buna yürekten inan›yorum.
Say›n hocam izninizle Odam›z hakk›nda k›saca size bilgi sunmak istiyorum. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› 1990 y›l›nda kuruldu. ﬁu anda
13.000 üyesi, yaklaﬂ›k 10.000 civar›nda stajyeri olan, bir idari merkezi olan, iki tane hizmet birimi, bir e¤itim merkezi, bir Dan›ﬂma Meclisi toplant› salonu ve de bulundu¤unuz oda lokalinden mevcut. 1990'dan beri meslek camiam›z›n en büyük
özelli¤i e¤itime çok önem vermesidir. 13.000 üyemizin hemen hemen büyük bir bölümü üniversite mezunu ayd›n insanlardan oluﬂuyor. Yine büyük bir bölümü demokrasiye, laikli¤e inanm›ﬂ insanlardan oluﬂuyor. Ayn› zamanda Türkiye’nin demokrasi
mücadelesinde de ayr› bir yeri var. Tabii biliyorsunuz Türkiye’de yasalar ç›karken sivil toplum örgütlerinin fazla görüﬂleri al›nm›yor. Bizim yasam›z›n da sorunlar› var.
Bu konuda da sizi fazla s›kmadan alt›n› çizmek isti yorum. Özellikle güncel oldu¤u

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1611

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1612

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

için de belirtmek istiyorum. ﬁu anda bir vergi yasas›ndan bahsediliyor, reformdan
bahsediliyor. Tabii bu reformun en önemli sacaya¤›, tüm geliﬂmiﬂ toplumlarda oldu¤u gibi muhasebeci ve mali müﬂavirlerdir. Bizim yasam›z›n en büyük eksikli¤i, meslek
ünvanlar›n›n üçe bölünerek bizim denetim gücümüzü, denetim fonksiyonumuzu göz
ard› etmeleridir. O nedenle diyoruz ki, mevcut muhasebeciler, serbest muhasebeci
mali müﬂavirleri yap›larak Türkiye genelinde 43.000-44.000 meslek mensubunun
denetim gücünden yararlanmas›n› talep ediyoruz ve iddial›y›z ve de bekliyoruz da.
Türkiye’de gerçekten kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesi isteniyorsa, Türkiye’de adil bir
vergi sistemi oluﬂmas› isteniyorsa adresin biz oldu¤unu belirtiyoruz ve bir gün
mutlaka bize geleceklerdir. Tabii biz sizi fazla da s›kmak istemiyoruz. Odam›z›n konumu bu. Ümit ediyorum bizim görüﬂlerimize, taleplerimize yetkililer de ilgi duyarlar.
Bu üzüntümle bu konuﬂmam› tamamlayaca¤›m. Türkiye’de herkes vergi adaletsizli¤inden bahsediyor. Bir yanda kay›t d›ﬂ› katrilyonlarla ifade ediliyor ve bunun çözümü olarak da bir reform yap›ld› deniliyor. Ne zaman ciddi anlamda Türkiye’de reform olgusu gündeme gelse herkes k›yameti kopar›yor. Özellikle Türkiye’de vergi vermemeyi al›ﬂkanl›k haline getiren kesimler örgütlü bir ﬂekilde sistemi uygulanmaz
hale getiriyorlar. ﬁu anda bu trajik tabloyu hepimiz yaﬂ›yoruz.
Gerçekten bu reform paketini biz camia olarak olumlu görüyoruz. Ama gördü¤üm kadar›yla ﬂu anda tam anlaﬂ›lm›ﬂ durumda de¤il ve iﬂte teker teker geri
ad›mlar baﬂlad›. Servet vergilenmesine karﬂ› ç›k›lmaya baﬂland›, oranlardan taviz
verilmeye baﬂland›. Benim gördü¤üm kadar›yla bu reform bir baﬂka bahara kalacak
gibi bir tablo ç›k›yor. Ümit ediyorum, bunlar Türkiye için olumlu, güzel ﬂeyler olur diyorum ve bu de¤erli gününüzü bizlere ay›rd›¤›n›z için arkadaﬂlar›mla çok teﬂekkür
ediyorum. Bu arada bir cümle daha belirtmek istiyorum. Sevgili hocam›z›n kitaplar›
var. Bildi¤iniz gibi birçok güzel kitab› var. ‹steyen arkadaﬂlar›m›z ç›k›ﬂta kitaplardan temin edebilirler. Hocam›z imzalayacakt›r, size bunu da duyurmak istiyorum.
Buyurun de¤erli hocam.

Emre Kongar
Teﬂekkür ediyorum. Ben izninizle ayakta ve mikrofonsuz konuﬂaca¤›m. Salonumuz yeterince ufak. Ben sizin gibi de¤erli izleyicilerle göz temas› olmas›n› önemsiyorum.
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Yahya Ar›kan
Oturmay› sevmiyorsunuz.

Emre Kongar
Oturmay› sevmiyorum. Ayn› düzeyde olunca insanlar›n kafalar›ndan görünmüyor. O beni çok rahats›z ediyor. Yani ben söylediklerini iyi bilen ve onlara inanan bir
insan›m. Onun için izleyicilerle göz temas›n› önemsiyorum. Ayr›ca o konuﬂmac› aç›s›ndan da bir gösterge oluyor. Göz kapaklar› a¤›rlaﬂmaya baﬂlad›¤› zaman, insanlar uyumaya baﬂlad›¤› zaman uyar› oluyor. O zaman baﬂka bir ﬂey yap›yorsunuz bu
da böyle. Bir defa sizi çok önemsedi¤imi söyleyeyim. Odalar› çok önemsiyorum. Yani
Mimarlar Odas›, Hekimler Odas›, ﬂimdi iﬂte Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›.
‹nﬂallah ad›n› do¤ru söylüyorum, öyle mi Oda’n›n ad›?

Yahya Ar›kan
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› hocam.

Emre Kongar
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›. Muhasebeciler ve muhasebeci
mali müﬂavir ayn› ﬂey, öyle mi?

Yahya Ar›kan
‹ki ayr› ünvan var hocam. Bir yeminli mali müﬂavirler var, bir de serbest muhasebecilerin mali müﬂavirlerin üye oldu¤u Odam›z var.

Emre Kongar
ﬁimdi o zaman önce ben bir ﬂey soray›m. Çünkü bu önemli. Bu yeminli mali
müﬂavirler, yani damgay› vurdu¤u zaman bu kar zarar cetveli bu say›lara uygundur
güvencesini veren arkadaﬂlar ayr›, muhasebeci mali müﬂavirler ayr› öyle mi?

Yahya Ar›kan
Evet.

Emre Kongar
Aaa anlad›m, ona karﬂ› ç›k›yor, fonksiyon olarak.
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Yahya Ar›kan
O anlaﬂ›lm›yor hocam.

Emre Kongar
O iyi anlaﬂ›lm›yor, ama devlet yeminli mali müﬂavirlerin onay›n› kabul ediyor,
muhasebeci mali müﬂavirlerin onay›n› kabul etmiyor. Siz onun da kabul edilmesini
istiyorsunuz.

Yahya Ar›kan
Bir ﬂey istiyoruz hocam. ﬁu anda muhasebeci mali müﬂavirlerin Türkiye’deki
say›s› 40.000’dir. Yeminli mali müﬂavirlerin say›s› 3.400. Dedi¤iniz do¤ru. Biz
40.000 civar›ndaki meslek mensuplar›n›n da Türkiye’nin denetiminde söz sahibi olmas›n› istiyoruz.

Emre Kongar
Tamam, gayet iyi anl›yorum. Konuﬂman›n sonunda, zaten aﬂa¤›da bir arkadaﬂ›m›z “Küreselleﬂme Çerçevesinde Ahlak Kurallar›” diye de bir makale yazm›ﬂ herhalde. O bir soru soracak bu konuya herhalde tekrar dönece¤iz. Ama hemen söyleyeyim felsefi bazda ve toplumsal iﬂler baz›nda sizin tezinizin do¤ru oldu¤unu düﬂünüyorum. Hemen yani, çünkü ne olursa olsun yasalar ve ahlak kurallar› insanlara
bir yol gösteriyor. Yani bütün muhasebeci mali ve müﬂavirleri veya bütün dostlar›
ahlak ve meslek kurallar›na göre denetimde kullanmak her halde çok ak›ll›ca diye
düﬂünüyorum. Odalar› önemsememin sebebi de bu zaten. Ona tekrar konuﬂmam›n
sonunda girece¤im zaten. Bir toplumda büyük bir ahlak bunal›m› ve büyük bir yozlaﬂma oldu¤u zaman nerede ç›k›ﬂ arayaca¤›z, nerede çözüm arayaca¤›z. O biraz
ﬂimdi konuﬂman›n baﬂ›nda de¤il sonunda tart›ﬂ›lacak bir ﬂey.
ﬁimdi konuﬂma konumuz bugün yanl›ﬂ bilmiyorsam “Küreselleﬂme ve ulus devlet” de¤il mi? Öyle belirledik sonunda. ﬁimdi bu küreselleﬂme denen ﬂeyi görmemiz
laz›m. Her ﬂeyden evvel bir ﬂeye, bir noktaya iﬂaret etmek istiyorum. Bu küreselleﬂme Türkçesi, yabanc› deyimi globalleﬂme denen olay, biz istesek de istemesek de
bütün gücü ile ve etkisi ile oluﬂan bir olay. Yani buna karﬂ› durmak, bundan yana
olmak veya buna karﬂ› olmak falan olanakl› de¤il. Bu zelzele gibi bir ﬂey. Yani böyle,
ben zelzeleden yanay›m, çok iyi oluyor. Efendim iﬂte zelzele olsun, bu kaçak yap›lar
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y›k›ls›n, ondan sonra tamir edilsin veya ben zelzeleye çok karﬂ›y›m zelzele olmas›n
falan bunun hiç bir anlam› yok. Fay k›r›lma yerine yeterince bas›nç alt›na geldi¤i zaman zelzele oluyor. Bu küreselleﬂme de öyle bir ﬂey. Yani bundan taraf da olsak,
bundan yana da olsak, buna karﬂ› da olsak hiç bir ﬂey fark etmiyor. Bu küreselleﬂme zelzele gibi kendili¤inden, kendi mant›¤› içinde geliﬂen bir olay. Bir defa bunu hiç
unutmayal›m. Yani bu bir küreselleﬂmeden yana olmak veya küreselleﬂmeye karﬂ›
olmak bir de¤er yarg›s›n› içermiyor. Bu bizim yarg›lar›m›zdan ba¤›ms›z, bizim d›ﬂ›m›zda bir olay.
ﬁimdi peki nedir bu küreselleﬂme? ‹yi midir, kötü müdür? Türkiye’ye ne yapacak, dünyaya ne yap›yor falan. Onun için siz çok iyi bilirsiniz, mesle¤iniz gere¤i kafan›z analitik çal›ﬂ›r. ﬁimdi küreselleﬂme olay›n› üç ayr› boyutta görmek laz›m. Birinci
boyut siyasal, ikinci boyut ekonomik, üçüncü boyut kültürel. Bu kültürel boyutun da
iki ayr› boyutu var. Yani bir üç boyutlu bir olay küreselleﬂme. En az›ndan üç boyutlu
olaysa iki ayn› ﬂey ayn› anda söylüyorum. Yani 21. yüzy›la girerken dünyada Amerika Birleﬂik Devleti be¤ensek de be¤enmesek de, istesek de istemesek de siyasi ve
ahlaki aç›dan hem liderlik yap›yor hem de jandarmal›k yap›yor. ﬁimdi nedir bu? Bu
hepimizin bildi¤i gözlemledi¤i Körfez Savaﬂ›’d›r, Amerika’n›n iﬂte kendi arka bahçesi
dedi¤i Güney Amerika’daki müdahaleleridir, Bat› Avrupa olay›d›r, Afganistan’daki
bilmem baﬂkad›r. Ama en önemlisi, bize en önemli gösterge olan ﬂey eski Yugoslavya’daki olayd›r. Çünkü bütün olaylarda ABD’nin hemen hemen do¤rudan menfaati
var. ‹ﬂte Orta do¤u petrolleri olay› var. Ama Makedonya, Bosna Hersek, iﬂte S›rbistan falan gibi olan o bölgeleri Yugoslavya’n›n topraklar›ndaki olaylarda ABD’nin
do¤rudan bir menfaati yok. Almanlar›n biraz var, Yunanl›lar›n büyük ölçüde var ama
Amerikal›lar›n yok. Ama hepimiz gördük ki Amerika do¤rudan do¤ruya bu olaya müdahale etti ve iﬂte yani NATO güçlerini devreye sokarak Birleﬂmiﬂ Milletler’in deste
¤iyle, ama kendi inisiyatifiyle orada bir askeri olay baﬂlatt›. Ayr›ca da sonra Allbrooke denen bir adam› ki ﬂimdi K›br›s’ta arabuluculuk yap›yor oraya yollad› ve
meslek diplomasisiyle katliam› durdurmaya, adadaki bar›ﬂ› sa¤lamaya çal›ﬂt›. Neden?Çünkü bu küreselleﬂme dedi¤imiz olay›n siyasal aya¤› ABD’nin bir anlamda liderli¤i ve jandarmal›¤› ile tüm dünyada varl›¤›n› hissettiriyor. Be¤ensek de be¤enmesek de, istesek de istemesek de bu olay böyle.
ﬁimdi küreselleﬂmenin ikinci aya¤›, ekonomik ayak. Ekonomik ayak do¤rudan
do¤ruya siyasal ayakla bire bir çak›ﬂma, bütünleﬂme ayniyet içinde de¤il. Ekonomik
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ayak baﬂka bir ﬂey bunu da tamamlayal›m. Küreselleﬂmenin ekonomik aya¤› uluslararas› sermayenin egemenli¤i. ﬁimdi uluslararas› sermayenin egemenli¤i deyince,
hemen göreceksiniz uluslararas› sermayenin egemenli¤inin içinde Japonya var.
Uzakdo¤u’da ﬂimdi göze girmiﬂ olan bir Uzakdo¤u kaplanlar›, Güney Kore, Malezya
gibi ülkeler var. Yine uluslararas› sermayede Bat› Avrupa aya¤› var, Almanya var,
‹ngiltere var, Fransa var ve tabii Amerika var. Ama uluslararas› sermayenin egemenli¤i bire bir eﬂit Amerika’n›n egemenli¤i de¤il. O kadar de¤il ki uluslararas› sermaye önemli ölçüde ABD’yi de zorluyor. ﬁimdi bir örnek vereyim, bilenleriniz hat›rlayacaklar, bilmeyenleriniz belki hayret edecekler. Aynen 1930’larda Atatürk dönemindeki “Yerli mal› yurdun mal›, herkes onu kullanmal›” slogan› gibi durumlar bu y›llarda ABD’de egemen. Örne¤in Amerikal› iﬂ adamlar› para verip gazetelerde sayfa
sat›n al›yorlar ve diyorlar ki, “Ey milliyetçi Amerikal›. Bu Japon sermayesi Amerika’y› tehdit ediyor. E¤er vatan›n› milletini seviyorsan Japon mal› kullanma, Japon
arabas› alma, Amerikan mal› al. Bu senin vatanseverlik görevindir.” diye inan›lmaz,
bizim 1930’lar› and›ran biçimde kampanyalar yap›yorlar. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni iﬂte demin söyledi¤im küreselleﬂme olay›n›n ekonomik boyutu, yani uluslararas› sermayenin egemenli¤idir.
Uluslararas› sermaye o kadar ak›ﬂkan bir nesne ki, özellikle Japon ekonomisi
kendisini çok çabuk kayd›ran bir ekonomi. Yani tanktan buzdolab›na, buzdolab›ndan
gemiye, gemiden tekstile dünyan›n en h›zl› giden ekonomisi. Öyle ekonominin çok nedeni var ona girmeyece¤im. Dünyada de¤iﬂkenlik ve intibak h›z› en yüksek olan ekonomi, ﬂu anda Japon ekonomisi. Yani bir y›l içinde adam gemiden buzdolab›na, buzdolab›ndan tanka kayd›rabiliyor üretimini ve bu tabii ona müthiﬂ bir d›ﬂ ticaret
fazlas› da veriyor. D›ﬂ ticaret fazlas› müthiﬂ bir bask› yap›yor, o bask›y› iﬂte ihracatla dengelemeye çal›ﬂ›yor Amerika’n›n can›na okuyor. Amerika da sürekli d›ﬂ ticaret aç›¤› veriyor, enflasyon yüzde 3’lere falan yükseliyor. Baya¤› yüksek bir rakam ve böyle kampanyalar baﬂlat›l›yor.
Bu kadar uzun konuﬂmam›n nedeni ﬂu: Amerikan Hükümeti, Pentagon ve iﬂ
çevreleri tabii ki birbirleri ile temas halinde. Bu uluslararas› sermayedeki kendi yerlerini güçlendirmek istiyorlar ve bu iﬂadamlar›n›n kampanyas›d›r, ﬂudur faland›r bu
çerçevede. Fakat bir yandan ekonominin genel mant›¤› içinde bu o kadar kolay bir
ﬂey de¤il. Onun için aleni yönlendirerek, yani yasaklarla falan de¤il, ayr›ca yasaklar
da yap›yorlar. En son bir Kodak ile Fuji aras›nda bir olay oldu. Fakat Amerikan
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mahkemeleri Fuji’nin yani Japonlar›n lehine sonuçland›rd›. Çünkü yasalar orda egemen. Yani oras› yasalar›n egemen oldu¤u bir ülke. Milliyetçilik falan diyorlar, tamam da bir yerde yasalar var. Yani saçma sapan ﬂeyler de oluyor. Bir kad›n ç›k›yor
iﬂte, ABD Baﬂkan› mahkemenin önüne giderek cinsel organ›n› gösterecek belki de
falan veya bir uzmana gösterecek. Çünkü öyle iddia ediyorlar. Hukuk devleti budur
iﬂte. Yasalar öyle yani. Yasalar, vatandaﬂ Emre’ye baﬂka, baﬂbakana baﬂka olmuyor. Ama toparlarsak as›l vermek istedi¤im mesaj ﬂu. Küreselleﬂmenin ekonomik
aya¤›, uluslararas› sermayenin egemenli¤i bu ise bire bir, birinci ayakla yani siyasi
olarak ABD’nin aya¤›yla bire bir çak›ﬂ›k. Ortada böyle bir uyumsuzluk var ve bu tabii çok sorun ç›kar›yor, birçok sorunu da birlikte getiriyor. Tahmin edebilece¤iniz her
türlü sorunu da birlikte getiriyor.
ﬁimdi küreselleﬂmenin üçüncü aya¤› kar›ﬂ›k bir boyut. Kültürel aya¤›, küreselleﬂmenin üçüncü boyutu. Kültürel boyutun iki aya¤› var. Birisi, bu uluslararas› sermayenin egemenli¤ine de ve Amerika Bir leﬂik Devletleri’nin siyasal liderli¤ine de
ba¤l› olarak bütün dünyadaki tüketim de¤erlerini benzeﬂtiren, “bir örnekleﬂtiren” bir
ayak. Buna k›saca biz “kültürel bir örneklilik” diyoruz. Kültürel bir örneklilik nedir?
Tokyo’da, Moskova’da, Pekin’de, ‹stanbul’da, Washington’da gidiyorsun ayn› cins
köfte al›yorsun, McDonald’s veya Burger King’den. Ayn› cins ayakkab› giyiyorsun,
markas› Adidas veya iki üç çeﬂit ayakkab›. O ayn› cins köfte ile birlikte ayn› cins
gazoz içiyorsun, Pepsi veya Coca Cola. Mesela Nescafe içiyorsun. Aran›zda çok
gençler var, fakat benim yaﬂ›ma yak›n olanlar da var. Hat›rlayacaks›n›z bir ara bilgisayar›n ad› IBM’di Türkiye’de. Bir ara buzdolab›n›n ad› Frigiader’dir. Bunlar asl›nda hep markad›r, AEG, Arçelik, Vestel gibi. Nescafe de öyle, bunun ad› çabuk kahvedir. Nescafe bir marka. Biz hep Nescafe içiyoruz. ﬁimdi bunlar iﬂte o söyledi¤im
kültürel bir örnekleﬂtirmenin sonuçlar›. Ayn› cins pantolon giyiyoruz. Hem kad›nlar
ve hem erkekler ayn› cins, Levis veya Lee blujean. Enfes de bir reklam› vard›r. Uzayda, seks yap›yorlar dü¤meleri birbirine ba¤lanaraktan, öyle de¤il mi? Sonuç olarak
bak›yorsunuz ki öyle bir dünya yönetiliyor ki ayn› tüketim de¤erlerine sahip, ayn›
kültürün insanlar›. Çünkü yedi¤in, içti¤in, giydi¤in ayn› olunca tabii kültürün de benziyor. Bu, tek seviyeye getirme, tekdüze hale getirme denen bir olay, çok önemli bir
ﬂey. Küreselleﬂmenin kültürel aya¤› budur. Tabii burada bir uluslararas› egemenlik
var, ABD’nin siyasal liderli¤i var.
ﬁimdi kültürel boyutun ikinci aya¤›n› vurgulayacak ondan sonra dönüp Sov-
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yetler Birli¤i örne¤ine gelece¤im. ﬁimdi kültürel boyutun ikinci aya¤› budur. Birörnekleﬂtirici bir ayak bu, çok önemli. ‹kinci ayak, kültürel boyutun tam tersidir. Nas›l
küreselleﬂmenin kültürel boyutunun birinci aya¤› herkesi birbirine benzetiyorsa ikinci ayak da tam tersidir. Yani insan haklar› ba¤lam›nda her türlü farkl› kimli¤in tan›nmas›d›r. Hoca oldu¤um için ben tarif veriyorum. Yani ﬂimdi bir hat›rlayal›m. Küreselleﬂmenin üç boyutu var. Birinci boyut siyasal boyut, yani ABD’nin siyasal askeri liderli¤i ve jandarmal›¤›d›r. Küreselleﬂmenin ikinci boyutu, uluslararas› sermayenin egemenli¤idir. Küreselleﬂmenin üçüncü boyutu, kültüreldir. Kültürel boyut iki
ayakl›d›r. Kültürel boyutun birinci aya¤› bütün dünyadaki tüketim kültürünün bir örnekleﬂmesidir. Yani insanlar›n birbirine benzeﬂtirilmesi tüketim aç›s›ndan. Kültürel
boyutun ikinci aya¤› ise insan haklar› ba¤lam›nda her türlü farkl› kimli¤in kabul edilmesidir.
ﬁimdi biz burada ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› içerisinde“gözlüklüler grubu” kuruyoruz veya daha gerçekçi bir ﬂey söyleyeyim ayda bir
cumartesi toplant›lar›na kat›lanlar grubu kuruyoruz ve diyoruz ki biz özel hak istiyoruz. Ne istiyoruz? Bu soka¤›n baﬂ›nda her ay›n ilk cumartesi belediye bize özel
park yeri ay›rs›n diyoruz. ﬁimdi bir baﬂka örne¤e döneyim. Ne kadar garip örnekler
oldu¤unu hat›rlay›n. Bir kuyruklu y›ld›z geldi, onun asl›nda bir uzay arac› oldu¤una,
bir UFO oldu¤una inanan bir grup, hep beraber liderleri ile birlikte giyindiler, kuﬂand›lar ve ayaklar›nda Adidas ayakkab›larla zehir içip intihar ettiler. O kuyruklu y›ld›z›n arkas›nda kendilerini bekleyen uçan daireye gitmek için.
Bir baﬂka grup yine ABD’de bir çiftli¤e kapand›, “Biz Teksas’›n ba¤›ms›zl›¤›n›
istiyoruz” diye. FBI geldi ateﬂ etti ç›karamad›. Japonya’da bilmem ne tarikat›, iﬂte
bilmem ne gaz›yla herkesi zehirliyor falan. Dünyada “bilimselcilik” diye bir tarikat,
bizim dincilere benzer bir biçimde iﬂte yeni bir örgütlenme içinde. Bizim iﬂte Fethullah Gülen Efendi malum Nurcular›n bir grubu. Fethullahç›lar ad›yla bir cemaat içinde örgütleniyor, herkes bunlar› kabul ediyor. Bu arada bu Moon tarikat› da var. Fakat bunlar›n en önemli özelli¤i, hepsinin en önemli özelli¤i nedir efendim? Türkiye’de
de var. Bak›n Türkiye’de müritleri var. Bunlar›n en önemli özelli¤i, büyük mali güçleri
var. Benim gibi böyle zavall› ö¤retim görevlilerine ayda bas›yor 5.000 Dolar›, “Gel
dan›ﬂmanl›k yap” diyor. Senin zaten devletten ald›¤›n para 1.000 Dolar de¤il. Millet oraya koﬂuyor.
Tekrar dönelim, neredeyiz? Kültürel boyutun ikinci aya¤›nday›z. ‹kinci ayak
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neymiﬂ? ‹nsan haklar› ba¤lam›nda her türlü farkl› kimli¤in kabulüdür. Bu çok önemlidir. Çünkü bu bizim sosyolojide mikro milliyetçilik ad›n› verdi¤imiz, asl›nda do¤rudan
yaln›zca milliyetçilikle de¤il dincilikle, ›rkç›l›kla, her türlü sap›k veya yanl›ﬂ ﬂey de
dahil, cinsel tercihlerde dahil her türlü farkl› kimliklerin kabulüyle ilgili bir ﬂey. Mikro
milliyetçilik. Özeti ﬂu: Kimi örne¤ini Yugoslavya’da gördü¤ünüz, mesela ›rk ba¤lam›nda kavga, tarikat ba¤lam›nda kavga, din ba¤lam›nda kavga. Yani ulus devletlerin daha alt›na inen ve ulus devletleri parçalayan bir olay.
Örne¤in ﬂimdi ‹ngiltere’de ‹skoçya Parlamentosu kuruldu ve onlara baz› özerklikle ilgili haklar verildi. ‹rlanda olay› daha devam ediyor. ﬁimdi bunlar, konuﬂma bittikten sonra bak›n üç tane soru ç›kt›. Birisi Sovyetler Birli¤i’nin çöküﬂü, onu anlataca¤›m. Birisi bu din, siyaset vs. iliﬂkileri. Yani sorarsan›z bu sorular›, bir tanesi
meslek ahlak›n›n önemi. Bunlar hep önemli konular. Ben sizin gibi de¤erli izleyicilere
çünkü her ﬂeyi ayr›nt›lar› ile anlatma ihtiyac› hissediyorum. ‹yi bir giriﬂ yap›l›rsa
e¤er, kavramlar iyi olursa, tan›mlar iyi yap›l›rsa sistematik iyi olursa kendiniz zaten ç›kar›yorsunuz. Çünkü zaten benim anlatt›klar›m› siz de bulursunuz.
Tabii bu küreselleﬂmenin çok önemli bir arac› var. Asl›nda iki arac›n› söyledik.
Birisi siyasi ve askeri olarak ABD. Öbürü ekonomik araç, ﬂirketler. Ama bütün bunlar›n kulland›¤›, çok önemli etkili bir araç var medya. Özellikle de elektronik medya
dedi¤imiz radyo ve televizyon. Öyle bir hale geldi ki televizyon, ben hat›rl›yorum
Amerika Granada’ya ç›karma yapt›¤› s›rada, inan›lmaz bir ﬂey, Granada adas›na
giden asker indi helikopterden, oradaki televizyon muhabiri hemen mikrofon uzatt›
buna, “Ne hissediyorsunuz” diye. Buradaki ilk Amerikan askeri olarak. Neyi hat›rlayacaks›n›z? Ba¤dat sald›r›s›nda önce televizyonlar gitti ve sald›r›y› hepimiz yaﬂad›k. Yani medya müthiﬂ bir ﬂey. Medyan›n iki türlü etkisi var. Birisi do¤rudan reklamlar ve ilanlar arac›l›¤›yla korkunç bir ﬂekilde bütün beyinler, üstün nitelikli çizimciler, tasar›mc›lar falan hepsi insanlar› etkilemek üzere reklam üretiyor, çocuklar›
kullan›yorlar. Ben her pazartesi Cumhuriyet gazetesinde bir yaz› yaz›yorum, siyasi
bir yaz› yaz›yorum, her pazartesi yaz›m›n alt›na da medya notu koyuyorum. Onlardan bir tanesinde yanl›ﬂlar› falan anlat›yorum, bu hafta ç›kacak göreceksiniz. Bir
yandan da ahlaki ölçüler falan koymaya çal›ﬂ›yorum. Onlardan bir tanesi o çocuklar›n kullan›lmas›, yani bebek yaﬂta çocuklar veya çocuklar›n kullan›lmas›. Çocuklar
kullan›l›yor reklamlarda ve çok utanç verici bir sonuç ç›k›yor. Çünkü biliyorsunuz
ataerkil aile var, anaerkil aile var ve bir de çocukerkil aile var. ﬁimdi ça¤›m›zda aile-
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ler çocuklar›n› çok önemsedikleri için evlerde çocuklar›n dedi¤i oluyor ve çocuklar›n
dedi¤i olan evlerde buna al›ﬂan ebeveynler, bizim evde oldu¤u gibi, bir köpek ediniyorlar, “köpekerkil” aile oluyor. Tabii çocuk önemli. ﬁu an bir film oynuyor, Amerikan
baﬂkan›n›n uça¤›n›n kaç›r›lmas›n› anlatan bir film. Orada bakt›¤›n›z zaman adam›n
tek bir de¤eri var k›z›, çocu¤u. Oradan yakal›yorlar falan, önemli. Reklamlar da oradan yakal›yor. Ne için yakal›yor? Daha çok tükettirmek için veya kendi istedi¤ini tükettirmek için. Kim ad›na? Uluslararas› sermaye ad›na. Sonuç ne? Sonuç, tek düzen bir yaﬂam. Bir de alttan bu insan haklar› dolay›s›yla farkl› kimliklerin desteklenmesi. Ulus devlet müthiﬂ bir sald›r›da. Hem üstten ulus devletin kültürüne ve iktidar›na iliﬂkin bir sald›r› var, hem aﬂa¤›dan ulus devletin bütünlü¤üne iliﬂkin bir sald›r› var. Bu sadece Türkiye için söz konusu de¤il, bütün ulus devletler için söz konusu. ﬁimdi bir iki aç›l›m yapal›m, sonra tekrar Türkiye’ye dönece¤im.
ﬁimdi bu küreselleﬂme olay›na s›rt çevirme, onu yok sayma, buna karﬂ› direnmeye kalkmak falan mümkün de¤il. Bununla birlikte yaﬂamak, ancak buna direnmeye kalkt›¤›n›z zaman, önünüzde bir örnek var, Sovyetler Birli¤i örne¤i, gümbür gümbür çöküyorsunuz. Sovyetler Birli¤i nas›l çöktü? Sovyetler Birli¤i iki nedenle çöktü
de¤erli arkadaﬂlar. Bu nedenlerin herhangi biri olmasayd›, tek baﬂ›na öbür neden
Sovyetler Birli¤i’ni çökertemezdi. Fakat iki neden bir arada çökertti. Onlardan bir
tanesi üretim verimlili¤i denen bir ﬂey, üretimle ilgili. Üretim verimlili¤i nedir? Üretim verimlili¤i, ﬂu iki tane ayr› bardak.Bu barda¤›, bir adam bir günde bir ülkede bunu üretiyor, yani bunun üretim de¤eri bir adam/gün. Ayn› barda¤› bir baﬂka ülkede
beﬂ adam bir günde çal›ﬂ›p üretiyor veya bir adam beﬂ gün çal›ﬂ›yor. Yani birinde
üretim de¤eri bir adam/gün, di¤erinde beﬂ adam/gün. O zaman bu demek ki, bu ülke, yani bir adam/gün üretim de¤eri olan ülke, beﬂ/adam gün üretim de¤eri olan ülkeye beﬂ bas›yor argo tabiriyle. Bu neyin sonucu? Bu uluslararas› sermayenin egemenli¤inin sonucu. Yani uluslararas› sermayenin egemenli¤i öyle bir noktaya getirdi
ki iﬂi, üretim verimlili¤i düﬂük olan ekonomiyi yaﬂayam›yoruz. Birinci özelli¤i bu, yani
Sovyetler Birli¤i’ni çökerten birinci neden bu. Bu tek baﬂ›na Sovyetler Birli¤i’ni çökertemeyebilirdi. Yani Sovyetler Birli¤i kurdu¤u o Demirperde arkas›ndaki ekonomik
iliﬂkileriyle, yani denkleri dedi¤imiz iﬂte Do¤u Avrupa ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ile
bütünleﬂmiﬂ bir pozisyonla al›ﬂveriﬂi, iﬂte takas›, bilmem nesi biraz dünya rekabet
koﬂullar›n›n d›ﬂ›nda kalan, yine üretim verimlili¤i düﬂük olarak yaﬂamaya bir süre
devam edebilirdi. Fakat bir baﬂka faktör iﬂin içine kar›ﬂt›. Demirperde ile çevirdi et-
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raf›n› Sovyetler Birli¤i. Fakat bu tüketim toplumu normlar›, tüketim toplumu de¤erleri, yani demin söyledi¤im bu küreselleﬂmenin kültür boyutunun birinci aya¤›
uzaydan indi. Yani iﬂte Levis bluejean, Adidas ayakkab› falan müthiﬂ bir yükselen
beklentiler devrimi diyoruz biz buna, yükselen beklentiler ihtilali diyoruz. Müthiﬂ bir
talep patlamas› yaratt›.
ﬁimdi bir yandan,kitle iletiﬂim araçlar›n›n bombard›man› var. Hangi konuda
bombard›man›? Tüketim de¤erleri konusunda bombard›man›. Yüksek tüketim, daha
çok tüketim ve daha iyi tüketim ﬂeklinde bir bombard›man medyadan geliyor, bir de
üretim verimlili¤inde düﬂüklük. Bir yandan üretim düﬂük öbür taraftan devaml› beklentiler art›yor, sistemi koruyam›yorsunuz çöküyor ve o uluslararas› sermayenin,
rekabetin içine entegre olur. Sonuç budur. Uluslararas› sermayenin egemenli¤i demek bu demek. ‹letiﬂim araçlar›n›n o kültür boyutunun birinci aya¤› dedi¤imiz tek
benzeﬂtirme bu demek.
ﬁimdi dönelim Türkiye’ye bakal›m. Bu arada tabii küreselleﬂmenin boyutunun
ikinci aya¤› mikro milliyetçilik de Sovyetler Birli¤i’nde iﬂledi. ‹ﬂte Do¤u Avrupa ülkeleri zaten Macaristan, Çekoslovakya falan bir hayli kopmuﬂtu. ﬁimdi herkes Gorbaçov’a “hain, alçak, namussuz” falan diyor, ama öyle de¤il. Yani tarih mutlaka
Gorbaçov’u, bu de¤iﬂimi, bu geliﬂimi, yapt›¤›ndan dolay› övecektir. Siz biliyorsunuz
bizim solcu kardeﬂlerimiz Boston solcular›ndan ve Boston Stalincilerinden daha
h›zl› ve daha keskin. Biz Türk olarak ne yaparsak onlardan daha etkin yapar›z?
Neyse, tabii kendimiz için istemiyoruz, zaten namerdiz. Fakat sonuç itibariyle böyle
bir ﬂey ortaya ç›k›yor. Ulus devlet ki ulus devlet Türkiye’ye özgü de¤il 20. yüzy›l›n
gerçe¤i. Yani bu ulus devlet üstünde biraz dural›m. 19. yüzy›l›n gerçe¤i imparatorluklard› biliyorsunuz. Ayd›nlanma devrimi sonras›nda iﬂte o buhar makinesi falan,
sanayi devrimini fabrikalar› üretti. Fabrikalar iﬂçileri üretti, köyler kentlere dönüﬂtü, imparatorluklar çöktü. Ne zaman? Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n sonunda. Osmanl›
‹mparatorlu¤u da çöktü, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u da çöktü, hepsi
çöktü. 20. yüzy›l ulus devlet gerçe¤inde de¤iﬂti.
Bir parantez, Atatürk’ün büyüklü¤ü buradad›r. Atatürk’ün ne Hitler gibi faﬂist, ›rkç› ﬂovenist yaklaﬂ›m› vard›r, ne Stalin gibi kan içicidir. Stalin’in ideolojisi, ne
oldu¤u belirsiz ve ona Marksist demeye benim dilim de varm›yor, saçma sapan bir
devlet bask›s› ideolojisidir. ‹nsanl›k tarihini sapt›rmaya kalkt›lar. Bence Hitler’inki
de, Stalin’inki de bir sapt›rmad›r. Atatürk öyle de¤il. Atatürk, bu 20. yüzy›l›n ulus
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devlet gerçe¤ini yakalam›ﬂ ve hem ayd›nlanmay› hem sanayi devrimini kaç›rm›ﬂ, ›skalam›ﬂ bir imparatorluktan s›çramayla o devrimlerin sonuçlar›n› yakalam›ﬂ, yani
geride kalm›ﬂ bir ülkeyi s›çrat›p onlara eriﬂmiﬂ bir liderdi. Neyse, ulus devlet 20.
yüzy›l›n gerçe¤iydi. Fakat 20. yüzy›l biterken birden bire küreselleﬂme dedi¤imiz
olayla ulus devletin bir sald›r› alt›nda oldu¤unu görüyoruz. ‹ki düzeyde sald›r› var.
Bu sald›r›lardan bir tanesi tepeden geliyor. Siyasal ve askeri olarak ABD’nin egemenli¤i, ekonomik olarak uluslararas› sermayenin egemenli¤idir. Bunun örgütleri de
var. ﬁimdi IMF kredisi deniyor, IMF’den iﬂte bilmem at›yorum 250 milyon dolar kredi veya 750 milyon dolar kredi al›nacak. Türkiye’nin d›ﬂ kredi gücü ﬂu anda 70 milyar dolar. Diyorlar ki IMF ile anlaﬂma yap›l›nca iﬂte 750 milyon dolar veya 500
milyon dolar kredi gelecek, ne önemi var? Öyle de¤il, IMF ile anlaﬂma yapt›¤›n›zda
veya o 500 milyon dolar› size verdi¤i zaman birden bire bütün dünyan›n kredi örgütlerine Türkiye’ye kredi verebilirsiniz iﬂaretini veriyor ve o 70 milyar kredi 100 milyar krediye ç›kacak. ﬁu aralarda gayr› safi milli hâs›laya d›ﬂ borçlar›n oran› yüzde
50’lere yaklaﬂm›ﬂ durumda. Yüzde 46 falan çok tehlikeli bir noktad›r. D›ﬂ borç servisi dedi¤imiz olay, yani anapara ve faiz ödemeleri o y›l ald›¤›m›z kredilerden daha
fazla. Yani her y›l ald›¤›m›z d›ﬂ borç kredisi, o y›l d›ﬂar›ya ödedi¤imiz paran›n alt›nda. ﬁimdi iﬂte bu egemenlik, uluslararas› sermayenin ve uluslararas› siyasetin ve
askerli¤in egemenli¤i ulus devletin egemenlik alan›n› son derece s›n›rl›yor.
ﬁimdi Gümrük Birli¤i için iki laf edeyim kimse al›nmas›n. ﬁu anda Avrupa Birli¤i ile olan iliﬂkimiz intihar iliﬂkisi. Çok basittir. AB bir siyasi birliktir. Bu siyasi birli¤e eriﬂmek için de bir ekonomik birlik kurmak da var. Onun için bu adamlar da demiﬂler ki, “Gelin arkadaﬂlar önce aran›zdaki gümrük duvarlar›n› kald›ral›m. Bu gümrük duvarlar›n› kald›r›rken iﬂte içinizde eksi¤i gedi¤i fakiri olan varsa onlara da özel
geçiﬂ haklar› tan›yal›m, özel gümrük haklar› tan›yal›m, özel kredi verelim.” Bunlar›n
kararlar›n› Avrupa Birli¤i’nin tepesinde al›yorlar. ﬁimdi inan›lmaz bir biçimde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki Düyunu Umumiye’yi hat›rlat›r bir biçimde, Türkiye, Avrupa Birli¤i’nin bu kararlar› ald›¤› organ›nda üye. Yani Avrupa Birli¤i üyesi de¤il ama
bu organ›n pazar olarak karar ald›¤› Gümrük Birli¤i’nin üyesi. ﬁimdi bir defa bu kabul edilebilir bir ﬂey de¤il. Yani siz yaln›zca para ödemek için bu derne¤in üyesisiniz,
ama bu derne¤in yapaca¤› faaliyetlerde söz hakk›n›z yok. Sadece diyorsunuz ki,
“Ne olur ben sizin derne¤inizin üyesi olmay› çok istiyorum. Hiçbir karara kat›lmayay›m, hiçbir konuda söz hakk›m olmas›n ama kaç para öde diyorsan›z her ay o aida-
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t›m› ödeyece¤im.” Daha bitmedi. Etnik olarak Yunan vetosu dolay›s›yla Türkiye,
Gümrük Birli¤i’ne üye oldu¤u zaman Portekiz’in, Yunanistan’›n, ‹spanya’n›n faydaland›r›ld›¤› hiç bir olanaktan hiçbir krediden yararland›r›lm›yor. Ya vahﬂet bu ya,
olamaz böyle bir ﬂey ve ﬂimdi Avrupa Birli¤i üyesi olal›m veya olmayal›m filan bir
sürü saçma sapan ﬂey. Yani bu olacak iﬂ de¤il. Her neyse bu parantezi kapat›yorum.
Fakat ﬂu gözüküyor ki Türkiye için de¤il, bütün dünya için, bütün devletler için
ulus devletin üstünde bir otorite, hem siyasal olarak hem ekonomik olarak art›k
söz konusu. Dolay›s›yla ulus devletlerin uluslararas› otoriteleri, daha tepedeki örgütlenmeler taraf›ndan yavaﬂ yavaﬂ devral›n›yor. Bir iki ulus devleti oluﬂturan etnik, milli ve dini gruplar bölünüyor kendi içlerinde. ‹ﬂte Kürtler Türkiye’de, Korsi kal›lar Fransa’da, ‹rlandal›lar ‹ngiltere’de, yak›nda ‹spanyollar Amerika’da ç›kabilir. Ödü
patl›yor Amerikal›n›n böyle bir ﬂeyden. ‹ﬂte Yugoslavya örne¤i klasik örnek. Böyle
bir tak›m gruplaﬂmalar oluyor. ﬁimdi o da bir garip, çünkü Avrupa ﬁart›’nda, “s›n›rlar›n de¤iﬂtirilmesine yol açamaz” diye madde var. Avrupa bizi habire, “Kürt sorunu, sen kesiyorsun as›yorsun falan ne yap›yorsun” diye eleﬂtiriyor. Hâlbuki madde
var orada. Yani “Hiçbir ›rk hareketi, milli hareket veya dini hareket milli s›n›rlar›n
de¤iﬂtirilmesi için gerekçe olarak kullan›lamaz” diye Avrupal›lar imzalam›ﬂlar. Ondan sonra, yani PKK öldürünce o savaﬂ oluyor, köyü koruyan askerin yapt›¤› ﬂey
katliam oluyor. Yani savaﬂ iki tarafl› bir savaﬂ. Onlar›nki Milli Kurtuluﬂ Hareketi gibi gözüküyor, Paris ﬁart›’na ra¤men. Kendi ülkesini koruyan ordunun hareketi de
katliam olarak gözüküyor. Tamamen çifte standart hiç kuﬂkunuz olmas›n yani.
Böyle saçmal›klar, ama bu yine yaln›zca Türkiye için de¤il, bütün dünyadaki bütün
ülkeler için söz konusu. Yani her ülkedeki az›nl›k haklar› di¤er ülkeler taraf›ndan
önemseniyor ve destekleniyor.
Sorun ﬂurada, hemen iki cümle ile söyleyeyim. Yani Türkiye’de Kürt sorununda, bilmem Güneydo¤u sorununda ﬂunun da bunun da çözümünün bir tek yolu var.
Kürt olsun, Türk olsun, Sünni olsun, Alevi olsun, ne olursa olsun Yahudi olsun, Ortodoks olsun, Rum olsun, Ermeni olsun herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
olarak eﬂit haklardan yararlanmas›. Bu haklar›n dünya üzerinde iftihar edilecek
haklar olmas› da gerekir. Yani yoksulluk, gelir da¤›l›m›ndaki bu korkunç adaletsizlik
olmamal›. Bu adaletsizli¤in boyutunu da söyleyeyim. ﬁimdi bu en son yap›lan araﬂt›rmalardan bakt›m, çünkü kitab›ma ekliyorum. Kitap deyince arkadaﬂlar, bu küre-
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selleﬂme ile ilgili konudaki makalelerim, Demokrasi ve Laiklik adl› kitap da aﬂa¤›da
herhalde var, getirmiﬂlerdir. ﬁimdi bu söz uçar, yaz› kal›r.
ﬁimdi bir ﬂey daha söyleyece¤im. E¤er gerçekten bir ﬂeyler düﬂünmek, bir
ﬂeyler anlamak, bir ﬂeylere katk›da bulunmak istiyorsan›z konuﬂma ile yetinmeyin,
okuyun. Yani benim bu anlatt›klar›m bütün kitaplar›mda var. Aﬂa¤›ya bütün hepsi
geldi, ben de oturaca¤›m bütün isteyenlere imzalayaca¤›m veya burada neyse imzalayaca¤›m. Okuyun, yani benim kitaplar›m› da okuyun baﬂkalar›n›n kitaplar›n› da
okuyun. ‹ﬂte yani bu ﬂey meselesi, Türkiye üzerinde çal›ﬂ›rken, kitab›mla ilgili son
rakamlar elimde, gelir da¤›l›m›ndaki rezaleti size söyleyeyim. ﬁimdi biliyorsunuz, hepiniz benden iyi bilirsiniz, Türkiye’deki gelir da¤›l›m› beﬂ grupta incelenir, yüzde 20’lik
gruplar halinde. Yani 60 milyon muyuz, 60 milyonu 5’e bölüyorsun 12 milyon. Birinci 12 milyon, ikinci 12 milyon, üçüncü 12 milyon, dördüncü 12 milyon, beﬂinci 12 milyon. Yani birinci yüzde 20, beﬂinci yüzde 20. 1960’l› y›llardan beri, ﬂimdi verece¤im
a¤›rl›klarda dolaﬂ›yor, bir de e¤ilim söyleyece¤im. 1960’l› y›llardan beri bütün yap›lan milli gelir da¤›l›m› araﬂt›rmalar› ayn› sonucu veriyor. Ben de yapt›m KAMAR’›n
sahibiyken, ayn› sonucu verdi. Üstelik bunlar›n büyük bölümü, kâ¤›t üstünde, hiç sahaya ç›kmadan, s›rf milli gelir rakamlar›n›n hesaplanmalar›yla yap›l›r. Bir profesör
öyle yapt›. Bir iﬂ bölümü gidilip sorularak yap›l›r hepsi ayn› sonuçlar› verir üç aﬂa¤›
beﬂ yukar›. O da ﬂu: En üst gelir grubu, yani ilk 12 milyon kiﬂi, ortalama 3 milyon aile milli gelirin yüzde 50’si ile 60’› aras›n› al›yor.5’de 1’i yar›s›ndan ço¤unu al›yor. En
alt 5’de 1’i söyleyece¤im. En alt yüzde 20’yi söyleyece¤im,o da yüzde 3 ile 5 aras›n›
al›yor. Yani 3 milyon aile de yüzde 3 ile 5 aras›n› al›yor milli gelirin. ﬁimdi e¤ilim nas›l? Bakt›¤›m›z zaman bunlar›n trendine, yukar›dakiler yukar› do¤ru, aﬂa¤›dakiler
aﬂa¤› do¤ru gidiyor. Yani adaletsizlik azal›r gibi de¤il, adaletsizlik artar gibi gözüküyor. Mesela bugün için en üst gelir grubu yüzde 55 dolay›nda yüzde 55 ile yüzde
60 aras›nda pay al›yor, en alt gelir grubu da yüzde 34 aras› pay al›yor. Gittikçe
aﬂa¤›ya iniyor, yani gittikçe uçurum aç›l›yor.
ﬁimdi bir grup ç›lg›nca al›ﬂveriﬂ ediyor, ne bulursa al›ﬂveriﬂ ediyor. Mesela niye Vakko’nun ve Beymen’in fiyatlar› Paris’ten pahal›? Çünkü baz› insanlar s›rf zengin olduklar›n› göstermek için Paris’ten al›ﬂveriﬂ ediyorlard›. Vakko ve Beymen bunu
keﬂfetti. O insanlar ﬂimdi Vakko etiketini önemsiyor. O ba¤›r›yor ki ben zenginim,
ben farkl›y›m falan. Onu keﬂfetti Vakko ve Beymen. ﬁimdi Vakko’yu görünecek bir
yerine koyuyor k›ç›na, baﬂ›na yakas›na. Onu giyip ç›kt›n m› tamam. Çok pahal› oldu-
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¤u anlaﬂ›l›yor, Paris’ten pahal› falan. Böyle bir tüketim kuruldu. Ne yapsan sat›l›yor. Onlarla konuﬂun. Çünkü ben yaﬂ›yorum, yani bu dört y›l müsteﬂarl›k beni mahvetti bunu da yazd›m. Okuyun, devletin rezaletini görün. ﬁimdi o dönem kapand›.
Ben yaﬂ›yorum, dükkânlara giriyorum, tezgâhtarlarla konuﬂuyorum, ondan sonra
patronlarla sohbet ediyorum. Diyorum bu fiyatla nas›l sat›yorsun, 120 milyon bir
ceket, benim üniversite hocas› maaﬂ›m 150 milyon. Hocam bu bir ﬂey de¤il, diyorlar. Bu ucuzlukta 120 milyon asl›nda 380 milyon. Peki, nas›l satt›n›z? Peynir ekmek
gibi satt›k, bu bir tane kald› onun için 120 milyon. Ya kim al›yor diyorum. Hocam
gelip tek ceket alm›yorlar ki, adam yan›nda çoluk çocuk, han›m veya metres her
neyse, o bu ﬂu falan, bu da yak›ﬂt› m› al koy falan bilmem ne, 2 milyar b›rak›p gidiyor, diyor. Adana’dan gelmiﬂ Adana’ya gidiyor. ﬁimdi böyle bir grup var, onu bilmem.
ﬁunu söylemek istiyorum. Bak›n kaybolmayal›m nereden nereye geldik diye
hat›rlatay›m. ﬁu anda gelir da¤›l›m› adaletsizli¤ini konuﬂuyoruz. En alt yüzde 20
yüzde 3’ü al›yor ve üst yüzde 20 yüzde 5’i al›yor. Buraya nereden geldik? Dedim ki
Kürt sorunu da Türk sorunu da her neyse etnik sorunun da çözümü birdir. Bu nedir? Demokratik hak ve özgürlüklerin bütün vatandaﬂlara eﬂit muamele etmesi ve
herkesin bu devletin vatandaﬂ› olmakla iftihar etmesidir. Bu neye ba¤l›? Bu üstün
demokratik hak ve özgürlüklerimiz ve üstü al›m gücümüz olacak. O zaman niye ayr›l›k istesin insanlar? Mesela Amerika’y› ayakta tutan ﬂey budur. Ama bizde zaten
insan haklar› sorunu var, insan haklar› sorunu Güneydo¤u’da gözümüze bat›yor.
Güneydo¤u sorunu olmasa belki o kadar gözümüze batmayacak, ama ben hemen
size söyleyeyim bir sürü içeride yazar çizer var. Kürtçülükle ilgisi olmayan konulardan içeride, baﬂka nedenlerle. Yani dolay›s›yla Türkiye’de insan haklar› sorunu var.
O Güneydo¤u’da göze bat›yor. Niye Türkiye’de müthiﬂ bir gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i
sorunu var. O gene Güneydo¤u’da göze bat›yor, yani Güney do¤u’daki sorunlar yuma¤› birden çok. Türk milliyetçili¤i sorun olarak var m›, var. PKK vahﬂeti sorunu var
m›, var. Toprak adaletsizli¤i sorunu var m›, var. Gelir adaletsizli¤i sorunu var m›
var. Bunlar sorunlar yuma¤› ve birbirleriyle do¤rudan do¤ruya ilgili de¤il. Aran›zdaki
de¤erli arkadaﬂlar›n›z›n siyasal görüﬂlerine sayg›m sonsuz, ama bir sosyolojik gerçe¤i hat›rlatay›m. Bu ülkede Türk milliyetçili¤i ad›na cinayetler iﬂlendi. Bugünkü Susurluk’u falan kastetmiyorum. Bedrettin Cömert’in, Cavit Orhan Tütengil’in falan
öldürülmesini kastediyorum. Bunlar biz Türk milliyetçisiyiz, ülkücüyüz falan diyenler
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taraf›ndan öldürüldü. Yani Türk milliyetçili¤i cinayetlere taban yap›ld›, ﬂemsiye yap›ld›. Böyle bir milliyetçilik böyle bir cinayetlerin ﬂemsiyesi olunca bu Türk milliyetçili¤i olay› da orada geliﬂti tabii. Kuﬂkunuz olmas›n. Türkiye’nin 21. yüzy›ldaki en
önemli sorunlar›ndan biri milliyetçilik duygular›n›n aﬂ›lmas›d›r. Yani Türk milliyetçili¤ini de aﬂacak, Kürt milliyetçili¤ini de aﬂacak. Nas›l aﬂacak? Türkiye Cumhuriyeti
vatandaﬂl›¤›yla aﬂacak. Peki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂl›¤›yla nas›l aﬂacak?
Ben bunu yazd›m da, ç›k›p gö¤sünüzü gere gere, “Arkadaﬂ ben Türkiye Cumhuriyeti
vatandaﬂ›y›m ve bu ülkenin vatandaﬂ› olmakla iftihar ediyorum” dedi¤iniz zaman,
“Bunlar benimle alay m› ediyor ciddi mi söylüyor” diye bakmad›klar› zaman aﬂ›lm›ﬂ
olacak. Çünkü ﬂimdi biri ç›k›p, “Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›y›m, iftihar ediyorum” dese. Ulan neyle iftihar ediyorsun? Yani Susurluk’la m› iftihar ediyorsun? Bu
gelir da¤›l›m›yla m› iftihar ediyorsun? Dokunulmazl›klar› kald›r›lmayan birisiyle mi iftihar ediyorsun? Yani milli gelirin bilmem nerede olmas›yla m› iftihar ediyorsun?
Türklü¤ünle iftihar ediyorsun, tamam o anlaﬂ›l›yor. Kürt olmakla iftihar ediyorsun
anlaﬂ›l›yor, dinimle iftihar ediyorum o da anlaﬂ›l›yor, Müslümanl›k yahut Sünnilik,
Alevilik falan ayn› ﬂey. Bunlar› aﬂmak için, vatandaﬂl›k baz›nda bunlar›n hepsini iftihar edilecek kadar demokratik hak ve özgürlükleri ve ekonomik al›m gücünü getirmesi laz›m.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, peki 21. yüzy›lda bu küreselleﬂme, bu anlatt›¤›m
olaylarla ne olacak? ﬁimdi 20. yüzy›l ayd›nlanma ve sanayi devrimlerinin üretti¤i
ulus devlet yüzy›l› olacak. 21. yüzy›l deminden beri anlatt›¤›m geliﬂmelerden dolay›
baﬂka bir ﬂeyin yüzy›l› olacak. Neyin olacak bilemiyoruz, ben bilmiyorum. Ama ulus
devletin çok önemle sars›laca¤› muhakkak. Biri uluslararas› örgütlenme belki olacak. Uluslararas› firmalar›n yüzy›l› olacak, yani devletler de¤il Coca Cola firmas›,
bilmem iﬂte at›yorum Boeing firmas›, McDonald’s firmas› yönetecek falan. Ama
ben Sultanahmet Köftecisi’nden yanay›m aç›kças›.
Peki, ulus devlet ne olacak? ﬁimdi bu soruya yan›t vermek için ben baﬂka ﬂeye
bak›yorum izninizle. Bu küreselleﬂme neleri çözüyor neleri çözemiyor? ﬁimdi küreselleﬂme üretim verimlili¤ini çözüyor, uluslararas› sermaye üretim verimlili¤ini çözüyor.
Nerede üretim verimlili¤i yüksekse oraya kay›yor, üretim için e¤itimi de çözüyor onu
da anl›yorum firma içi e¤itim falan. Fakat çok önemli baﬂka bir ﬂeyi çözemiyor.
Üretime kat›lmayan insanlar›n, dikkat edin üretime kat›lmayan insanlar›n yaﬂama
haklar›n› ve standartlar›n› çözemiyor. Yine üretime kat›lmayan insanlar›n yani ço-
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cuklar›n e¤itim sorunlar›n› çözemiyor ki. Daha aç›k söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti’ni kald›rd›k, ekonomiyi IMF’ye verdik, bilmem içiﬂlerini Amerika’ya ihale ettik, d›ﬂiﬂleri diye zaten bir ﬂey kalmad›. Peki, ne olur? ‹ki ﬂey aç›kta kal›yor. Birisi gençlerin
e¤itimi. Çünkü bu küreselleﬂme e¤itim ile ilgilenmiyor, bir kültür aya¤› var, ama tekdüze kültür var, o kültür üretime dönük kültürü getirmiyor. Daha önemli bir özelli¤i
var küreselleﬂmenin. Üretim d›ﬂ› nüfusla ilgilenmiyor, çocuklarla ilgilenmiyor, yaﬂl›larla ilgilenmiyor, bebekler ile ilgilenmiyor, sakat ve özürlülerle ilgilenmiyor, üretim
d›ﬂ›nda kalanlarla ilgilenmiyor. Peki, kim ilgilenecek bunlarla? ‹ﬂte o nedenle bu soruna cevap verilmedi¤i sürece, küreselleﬂme bu hayati sorunlar› çözmedi¤i sürece,
ulus devlet varl›¤›n› sürdürecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, e¤itimle ve bilmem
ad›n›da koyal›m sosyal güvenlikle ilgili kararlar› almak üzere var olmaya devam edecektir ve tabii bunlar› yaparken küreselleﬂme gerçe¤ini de dikkate alacak. Bu ﬂudur, bir zamanlar hepiniz çok iyi bilirsiniz müthiﬂ bir emek sermaye çeliﬂkisi var.

Yahya Ar›kan
Kalkt› m› hocam o çeliﬂki?

Emre Kongar
ﬁimdi ona gelece¤im iﬂte. Bu emek sermaye çeliﬂkisinin belirleyici çeliﬂki oldu¤u söylenirdi ve e¤er emekçiler örgütlenir ve sermayeye karﬂ› yeterince a¤›rl›klar›n›
falan koyarlarsa tarihi olarak da iﬂte sosyalist sistemin kurulaca¤› ve hem belli ülkelerin içindeki sorunlar›n hem de dünya sorunlar›n›n böyle çözülece¤i söylenirdi.
ﬁimdi baﬂka bir olay görmeye baﬂlad›k ki 1930’larda bunu ilk görenler gene Türk
düﬂünürler. ﬁevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Burhan Belge
falan, “Kadro hareketi” diye bir ﬂey baﬂlatt›. Bunu merak edenler için “Atatürk
devrimleri” diye kitab›m var, devrim kurallar› aç›s›ndan Atatürk’ü orada uzun uzun
anlat›yorum. Sonra günümüzde bir tak›m üçüncü dünya düﬂünürleri “merkez çevre
kural›” diye bir ﬂey geliﬂtirdiler. ﬁimdi benim anlatt›¤›m küreselleﬂmede, esas çeliﬂki, dünya üzerindeki esas çeliﬂki geliﬂmiﬂ ülkelerle geliﬂmemiﬂ ülkeler aras›ndaki çeliﬂkidir ve ﬂimdi bu çok daha belirgin bir hale geldi. Çünkü dünyan›n kaynaklar› tükeniyor.
ﬁimdi arkadaﬂlar ozon tabakas› deliniyor, tar›m üretimi yetmemeye baﬂl›yor,
sular kirleniyor, hava kirleniyor, bu dünya yetmiyor. ﬁimdi bunu Amerikal› görüyor,
Japon da görüyor, ben de görüyorum, Afrikal› da görüyor. Ne olacak? O üstün tek-
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noloji ve yüksek ekonomi üstündeki ülkeler, bir süre sonra bizim gibi böyle karafatma gibi gördükleri iﬂte hem ilkel hem de Müslüman hem de hayvan› kesiyor kan ak›t›yor falan hayvan haklar›na da inanm›yor falan gibi ülkelerden belki kurtulmak istiyor. ﬁimdi Türkiye nerede? Türkiye tam ortada, yani geliﬂmiﬂ ülke ölçütleriyle milli
gelir vs. bakt›¤›m›zda, geliﬂmemiﬂ ülke ölçütü tam aras›nda. Yukar› ç›karsa belki
kurtaracak, aﬂa¤› düﬂerse hap› yuttu. Merkez, çevre iliﬂkilerinde, bu merkez ülkeleri
çerçevesinde, henüz daha çevre ülkesi olma niteli¤inde tam merkeze daha ulaﬂamam›ﬂ. Ayr›ca hem do¤uyla bat›n›n, hem de güneyle kuzeyin kesiﬂti¤i böyle garip
bir noktada böyle zor ﬂeyler.
Huntington diye adam var mesela, iﬂte ben beﬂ haftad›r onu yaz›yorum makalelerimde. Adam çok enteresan bir tezle ortaya ç›k›yor, iﬂte 21. yüzy›l›n tezlerinden biri o. Diyor ki, kardeﬂim Bat› uygarl›¤› bambaﬂka bir uygarl›kt›r. Yani Bat› Avrupa ve ABD diyor, buna kimse ulaﬂamaz, benzeyemez, eriﬂemez diyor. Yedi tane
uygarl›k say›yor ben hemen söyleyeyim neleri d›ﬂlad›¤›n› göreceksiniz. Mesela bir
tanesi Latin Amerika uygarl›¤›, Meksika’y› falan d›ﬂl›yor, bir tanesi Slav Rus uygarl›¤›, Yunanl›lar› Ruslar› d›ﬂl›yor. Bir tanesi ‹slam uygarl›¤›, Türkiye’yi de orada görüyor, d›ﬂl›yor falan. Bu arada Budistleri d›ﬂl›yor, Çin uygarl›¤› diyor, Japon uygarl›¤›
diyor ki bunlar hiç biri Bat›’ya benzeyemez, Bat› bambaﬂkad›r ve diyor ki Bat› kendini yenileyecektir ve dinamizme gene kavuﬂacakt›r. Çünkü ‹slam buna sald›r›yor,
Çin buna sald›r›yor. Yani resmen ﬂovenist, pis, faﬂist ›rkç›l›k yap›yor Amerika ad›na, Bat› ad›na ve sonunda da diyor, 21. yüzy›lda uygarl›klar savaﬂ› olacak. Bizim
kafalar› çok fazla çal›ﬂmayan ‹slamc›lar da herife dört elle sar›ld›lar, bak valla bu
‹slam iyidir, farkl›d›r falan diye. Çünkü adam bir yerde diyor ki “Türkiye Bat›’n›n kap›s›nda kap›y› aﬂ›nd›raca¤›na, dönsün ‹slam’a geri, oran›n lideri olsun” diyor. Oran›n
lideri olabilir, diyor. Mümkün de¤il bence, ama o ayr›, o öyle diyor. Bunun için yaln›z
ﬂu küçük ﬂart var diyor, aynen kitab›nda böyle cümle var. Rusya’n›n Lenin’i reddetmesinden daha ﬂiddetle Türkiye Atatürk’ü reddetmeli, diyor. Yani adam›n önderli¤inde tarihi geri çevir diyor, Türkiye toplumunda ve de olmayacak bir sonuç için ‹slam’›n da lideri ol diyor. Yani ‹ran, Irak, M›s›r’da bekliyorlar, gelsin de Türkiye’yi lider
yapal›m diye. ﬁimdi bu da bir görüﬂ ve adam›n görüﬂüne bak. Diyor ki, yani asl›nda
gerek küreselleﬂmenin sonucu diyor ki bunu görmek olarak görüyorum, Sovyetler
Birli¤i çöktü diye sevinme diyor, karﬂ›nda ‹slam ve Çin uygarl›klar› var seni yemek
üzere geliyorlar, sen git ve kendine dön.
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Biliyorsunuz sosyal psikolojide basit bir kural var. Bir grup mu kurmak istiyorsun, dostlu¤unu mu pekiﬂtirmek istiyorsunuz, bir düﬂman icat et. Onun için
“Ben Müsteﬂarken” adl› kitab›mda “liderli¤in on alt›n kural›n›” da yazd›m. Hizip yoksa, hiziple düﬂmanl›¤›n› kullan, yoksa icat et, düﬂman icat et. Bu alçaklar benim
aya¤›m› kayd›rmak istiyor, bu alçaklar bize karﬂ›lar diye olmayan bir ﬂeyi icat et ki
güçlen. Derneklerde de bu geçerli zaten. “Ben Müsteﬂarken” adl› kitab›m›n sonundaki on alt›n kural bütün dernek baﬂkanlar›na özellikle tavsiye edilir. Oda baﬂkanlar› da var iﬂin içinde. ﬁimdi ba¤larsak yani ﬂeye açaca¤›m, tart›ﬂmaya açaca¤›m,
ba¤larsak küreselleﬂme karﬂ› konulamaz bir biçimde 20. yüzy›l›n gerçe¤i olan ulus
devleti tehdit eden bir güçle geliyor üstümüze. Yapaca¤›m›z ﬂey ﬂu, ulus devlet
olarak ﬂimdi birço¤unuzun tüyleri diken diken olabilir, ama baﬂka çare yok. Yani
ulus devlet olarak uluslararas› platformda iﬂ yapan, ama iç piyasay› vahﬂice hayvanca sömürenlere de¤il, uluslararas› rekabet gücü varsa o rekabet gücüne destek
verece¤iz, sermaye büyütece¤iz. Tabii ki eme¤imizi örgütleyece¤iz, ama eme¤imizin
rasyonel, verimli çal›ﬂacak koﬂullar›n› haz›rlayaca¤›z, yani e¤itimini haz›rlayaca¤›z.
Yani uluslararas› platformda ulus devletin ö¤elerini, yani ulusal sermayeyle ulusal
eme¤e destek verece¤iz bunun çaresi yok. Bunu yaparken de en önemli yat›r›mlar›m›z e¤itimli olmak, sonuç böyle ç›k›yor. Bir de iﬂte yani özgürlüklerimizi yayg›nlaﬂt›raca¤›z, kimliklere sahip olaca¤›z falan filan. Bunu yapmazsak siliniriz.
Sonuç bu. ﬁimdi bir baﬂka terminolojiye de¤inelim. Emek sermaye çeliﬂkisi tabii ki ölmedi ama daha farkl› bir çeliﬂki ﬂimdi ön planda. ﬁimdi geliﬂmiﬂ ülke geliﬂmemiﬂ ülke çeliﬂkisi ve Türkiye’nin kaderi 21. yüzy›lda o çeliﬂki süreklili¤i içerisinde.
Yani geliﬂmiﬂ ülke geliﬂmemiﬂ ülke süreklili¤i içerisinde yerini h›zla merkeze do¤ru
yani geliﬂmiﬂli¤e do¤ru ald›rmas›nda. Bunun için de ulusal sermayesine, ulusal
eme¤e destek verilmiﬂ. ﬁimdi ﬂu tart›ﬂmalar aç›labilir, onlara hiç girmiyorum, anlayaca¤›n›z› düﬂünüyorum. Ulusal sermaye diye bir ﬂey var m›? Yok, art›k sermayenin
ulusal› yok.

Yahya Ar›kan
Tart›ﬂmak laz›m hocam bunu.

Emre Kongar
Tart›ﬂ›r›z, tabii isterseniz tart›ﬂ›r›z. Sermayenin ulusal› diye bir ﬂey kalmad›.
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Bunlar›n baﬂ destekçisi bir ara Refah Partisi’ydi ve bu ulusal sermayenin esnaf ve
zanaatkârlar›ndan destek al›yordu. Ama iktidar olur olmaz, o da hemen ﬂeye aç›ld›, yani borsaya falan. Yani sermayenin ulusal› kalmad› ama ﬂu var. O ulusal s›n›rlar içindekilerin daha çok yararland›¤› emekle sermaye örgütlenmeleri var. Yani ulusall›k orada söz konusu. Yani ToyotaSA ne kadar ulusal veya Ford, sermayesiz
üretilen bilmem Hyundai ne kadar ulusal bilmiyorum. Yani Türk orta¤› varsa ona
bak›l›r falan. Bu çerçevede bak›labilir. Böyle bakmad›¤›n›z takdirde, Türkiye’nin hem
bölünerek aﬂa¤›dan hem yukar›dan bast›r›larak yok olaca¤›n› garanti edebiliriz.
Böyle bakarsak, yani küreselleﬂme geliyor, bu Türkiye Cumhuriyeti denen ﬂeyi de koruyal›m ki çocuklar e¤itilecek, üretim d›ﬂ›ndakiler yaﬂayacak. Yani bu s›n›rlar içindeki insanlar›n refah›yla ilgili kararlar› alacak bir siyasi otoriteye ihtiyaç var ki ben
ona inan›yorum. O zaman sermaye aç›s›ndan da, emek aç›s›ndan da biraz destek
verece¤iz.
Benim özet olarak söyleyeceklerim budur. ﬁimdi sorulara geçebiliriz. Belki bir
küçük hat›rlatma yapmam laz›m. Türkiye’nin bugünkü bunal›m›, çok h›zl› de¤iﬂmesinden ve bu de¤iﬂme çerçevesinde yasal ve ahlaki de¤erlerini kaybetmiﬂ olmas›ndan
geliyor. Bunu da biraz Özal’a borçluyuz. Yani feodal de¤erleri, k›rsal de¤erleri, iﬂte
hani “Bir fincan kahvenin 40 y›l hat›r› vard›r” falan gibi vefa duygular›n› ça¤ d›ﬂ›
ilan edip iﬂte endüstriyel insan, ça¤daﬂ insan, menfaati neredeyse orada olan insan diye. Yani ben bunlar› o kadar net yaﬂad›m ki hiçbir de¤er egemen de¤ildir. Yaln›zca ç›kar, ünvan, para nerede sen oradas›n. Dönmek dönmemek falan hiç öyle
ﬂeyler söz konusu de¤il ve bu tar›m toplumundan sanayi toplumuna, k›r toplumundan kent toplumuna geçen Türkiye’de hem eski toplumun de¤erleri yok oldu, hem
yeni toplumun de¤erleri yerleﬂmedi. ﬁimdi siz mutlaka bilirsiniz, nas›l “erkek sözü”
diye bir laf varsa, Türkiye’de alay edilerek kullan›lan “tüccar sözü” eskiden “erkek
sözü” yerine kullan›l›rd›. Tüccar sözü deyip el s›k›ﬂt›n m› tamam. Ben kaç defa tan›k olmuﬂumdur, döviz al›m sat›m›nda el s›k›ﬂm›ﬂt›k, ö¤leden sonra fiyatlar bir oynam›ﬂt›r bilmem kaç milyon dolar havaya ama bir kere el s›k›ﬂm›ﬂ tüccar senetsiz
sepetsiz. ﬁimdi karﬂ›l›ks›z çekler bilmem neler. Neden? Çünkü kapitalist de¤erleri
de koyamad›. Zaman kullan›m› bunlardan biri, ticarette güven bunlardan biri, yasall›k bunlardan biri. Hiç bunlar›n önemi kalmad›. Ne geldi yerine? Ben geçen gün oturdu¤um apartmandan bir arkadaﬂ ile yürüyorum. ‹ﬂ sahibi, plastik enjeksiyonla bir
ﬂey yap›yor. Ne kadar dedim iﬂ cironuz, 500 milyar dedi. O dedim maﬂallah,yüzde
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10 kar etseniz 50 milyar y›ll›k kar›n›z var. Yok ya dedi, iﬂadamlar› ﬂöyle a¤l›yor. Hocam çok büyük rekabet var ve biz ciroyu artt›rarak yüzde 1,52 kârla çal›ﬂ›yoruz.
Ancak vallahi dedi b›kt›m. Nakit ak›ﬂ›n› sa¤la yam›yorum dedi. ‹ki tane hayalim var.
‹lki, bir milletvekili veya bakanla iﬂbirli¤i yap›p ortak iﬂ çevirmek, çünkü öyle oluyor.
Özal döneminde Muammer Bey hat›rlar, sabah ve ö¤leden sonra ayn› konudaki tebli¤de indirildi, ç›kar›ld› s›f›rland›. 24 saatte kürkü indirdi s›f›rlad›, 24 saat sonra ç›kard›. Kim bilir neler döndü, yani neler oldu. Pirinç, söyleyeyim, Günayd›n’›n Asil Nadir’e sat›lmas›n›n fiyat›n›, Özal, Asil Nadir’in getirdi¤i pirinç yüklü gemi limandayken
yapt›. Yani 50 milyar lirad›r o zaman›n paras›yla, 50 milyarl›k rant sa¤layacak bir
karar ç›kard› ithalatta, ﬂak hemen o paray› ald›. Asil Nadir, Haldun Simavi’den Günayd›n gazetesini ald›. Yani bunlar› herkes bildi¤i için rahat olarak söylüyorum. Yani adam diyor ki hayalim bu. Bir hayali daha vard›, o da hoﬂuma gitti. Büyük bir
holdinge Koç, Sabanc› gibi profesyonel yönetici olmak.
De¤erli arkadaﬂlar›m Marksizm baﬂka bir ﬂey, Marksizm Leninizm baﬂka bir
ﬂey, Stalinizm daha baﬂka bir ﬂey. Bu üçü apayr› ﬂeyler. Anlataca¤›m hepsini k›saca. Çöken bütün bunlar›n sonucunda garip bir varl›k, bunun ad›n› koymak çok kolay
de¤il. Sosyalizm olmad›¤› muhakkak. Yani Marksist anlamda sosyalizm olmad›¤›
muhakkak. Marksizm Leninizmin bir uzant›s›n›n, yani Stalinist uzant›n›n sonuçlar›n›n da çöktü¤ü muhakkak. Ama çöken ﬂey nedir? Önce Marksizm nedir? Marksizm
çok genelde, tarihe bakarak insano¤lunun olgunlaﬂma aﬂamalar›n›n sonuçlar›yla,
sosyalizmi öngören bir düﬂünce sistemidir. Yani Marksist düﬂünce sistemi
Marks’›n ve Engels’in getirdi¤i düﬂünce sistemi her üretim aﬂamas›n›n yani iﬂte
köleci toplumun, feodal toplumun ve kapitalist toplumun olgunlaﬂarak yerini öbür
topluma b›rakt›¤› ve sonunda kapitalizmin olgunlaﬂmas›yla sosyalizme gidilece¤idir.
Bu nedenle Marks’›n iki tane öngörüsü vard›r. Birisi sosyalist dönüﬂümün en ileri
kapitalist ülke olan, en ileri endüstriyel ülke olan Almanya’da olaca¤›n› öngörmüﬂtür. ‹ki, çok belirtili olmamakla birlikte ‹ngiltere’de bu dönüﬂümün bar›ﬂç› olabilece¤ini de bir iki yaz›s›nda, bir iki öngörüsünde belirtmiﬂtir.
ﬁimdi Leninizm bambaﬂka bir ﬂey. Leninizm ﬂu: Lenin diyor ki, Marks’›n öngördü¤ü geliﬂme en geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde olacak, ama insan iradesi faktörünü
Marks getiriyor. Yani bu en geliﬂmiﬂ ülkelerde dönüﬂümlü olabilmesi için iﬂçilerin
ayaklan›p sermayenin üstüne kapanmas›, devlete el koyup sonra devleti tasfiye etmesi laz›m. Bu diyor, güçlenen kapitalizmde çok zor bir ﬂey. Onun için diyor, biz bu
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emperyalist dünyada bütün di¤er kapitalist ülkelerin destekleriyle zor olan, yani karﬂ›
destekleriyle zor olan bu ihtilali emperyalist dünyan›n en zay›f halkas›nda, yani kapitalizmle en az bütünleﬂmiﬂ olan ülkede yani Rusya’da yapaca¤›z. Nas›l yapaca¤›z?
Rusya’da, Marks’›n öngördü¤ü gibi olgunlaﬂarak ekonominin bir sosyalizme geçiﬂi söz
konusu de¤il. Ama biz bir parti kuraca¤›z, Bolﬂevik Partisi. Bu partinin önderli¤inde
Marksist ideoloji ile iﬂçiler ve ayd›nlar, bu partinin yöneticileri devlete el koyacak ve
azgeliﬂmiﬂ olan bir kapitalist ülkede yani Rusya’da, bu geliﬂmiﬂ kapitalistlerin geçmesi beklenen aﬂamay› devlet müdahalesiyle gerçekleﬂtirecek. Yani Marks’›n olgunlaﬂarak ortaya ç›kaca¤›n› öngördü¤ü geliﬂmeyi Lenin en olgunlaﬂmam›ﬂ aﬂamada iﬂe el
koyup ve Marks’›n söyledi¤i irade ö¤esini iﬂin içine katarak kurmay› öngörüyor. Bunun
için o teoriye Marksist Leninist deniyor. Marks’tan farkl› bir ﬂey. ﬁimdi Marks bu,
Marksist Leninist bu. Tamamen tersinden irade faktörünü ön plana ç›kar›yor, geliﬂme
faktörünü ikinci plana.
Peki, Stalinizm ne? Stalinizm ﬂu: Lenin’in iktidar› s›ras›nda zaten tasfiye edilen
bir görüﬂ var. O da ﬂu. Marks’›n getirdi¤i bu dünya kapitalizminin sosyalizme dönüﬂmesi, olgunlaﬂmas› görüﬂünü Troçki savunuyor. Fakat Lenin diyor ki ve Stalin bir anlamda, “Bu sistemin tümünün dönüﬂmesi mümkün de¤il, onun için tek ülkede sosyalizmi uygulayal›m” diyorlar. Bir süre sonra Lenin’in erken ölümünden k›sa bir süre sonra iktidar mücadelesinde Troçki tasfiye ediliyor ve Stalin baﬂa geçiyor. Stalin, hem
teorik aç›l›mlar› önlemek için, hem ortak kabul etmez iktidar›n› güçlendirmek için müthiﬂ bir terör örgütü kurdu. ‹nan›lmaz bir terör, sürgünler, cinayetler, müthiﬂ bask›.
Bunun sonunda bir yap› ortaya ç›k›yor. Bu yap› arkadaﬂ›m›z›n belirtti¤i, çok do¤rudur,
kendi içinde bir s›n›f haline gelen bürokratik bir yap›d›r. Bu yap›n›n art›k Marks’›n öngördü¤ü yap›yla falan ilgisi yoktur. Çünkü Marks’›n öngördü¤ü yap›da devletin de sonunda tasfiyesi söz konusu. Hâlbuki Lenin o toplum o geliﬂmeye haz›r olmad›¤› için
devlet arac›l›¤›yla bu geliﬂmeyi yapmay› öngördü¤ü için tam aksine Stalin devleti
müthiﬂ güçlendiriyor ve bir süre sonra araç amaç haline geliyor. Yani bütün olaylar, o
sistemin bir uzant›s› haline geliyor ki daha da önemli, Rusya’da bunu geliﬂtirmek için
di¤er devletlerle muazzam bir iktisadi sömürü iliﬂkisi kuruyor. Mesela mono kültür denen bir ﬂey Özbekistan’da Aral Gölü civar›n› falan mahvediyor. Neden? Sürekli pamuk
ektiriyor ve pamuk ekimi monokültür olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. ﬁimdi orada UNESCO
falan iﬂin içine girdi, yeniden dünya üretimine katmak için özel projeler falan yap›l›yor
yani müthiﬂ de bir emperyalizm var.
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Emperyalizmi tarif edelim. Etnik tarif ediyorum emperyalizmi, siyasi de¤il.
Çünkü siyaseten kapitalizmin son aﬂamas›nda falan. Emperyalizm, bir ülkenin, bir
baﬂka ülkenin art› ürününü veya art› de¤erini, yani feodal yap›daysa do¤rudan art›
ürününü, kapitalist yap›ya geçmiﬂse art› de¤erini do¤rudan veya dolayl› olarak almas›d›r. Emperyalizmin tan›m› budur. Hangi ülke bir baﬂka ülkenin art› ürününü veya art› de¤erini do¤rudan veya dolayl› al›yorsa bu emperyalisttir. Yani bu do¤rudan ordular›n› yollay›p almak olabilir, ticaret arac›l›¤›yla almak olabilir, emperyalizm
budur. Sovyetler Birli¤i bunun en kabas›n› yapt›, hiç kuﬂkunuz olmas›n. Yani Amerika’ya emperyalist deniyor, iﬂte o Vietnam’da falan aç›¤a ç›k›yor kabas›. Fakat tank
toplar›yla Çekoslovakya, Macaristan olaylar›nda, yani Sovyetler Birli¤i’nde çöken
ﬂey asla Marksizm de¤ildir. Sosyalizm, çünkü tan›mlar de¤iﬂebiliyor. Kimisi Marksizm Leninizm’i sosyalizm kabul ediyor. Yani sosyalizm çöktü falan, o da çok belli
de¤il. Ama Sovyetler Birli¤i’nin çöküﬂü, Marksist ideolojinin yanl›ﬂl›¤›n› veya geçersizli¤ini kan›tlayan bir örnek. Bilmiyorum, bana sorarsan›z aynen din gibi 21. yüzy›lda da Marksizm’in de¤iﬂik ﬂekilleri, muhtemelen demokrasiyle bütünleﬂmiﬂ biçimleri
ortaya ç›kacak. Çünkü baﬂka uygulamalar var. Mesela Paris’te bir uygulama var,
tamamen Marksist bir uygulama ve yarg›çlar› bile halk seçiyor orada. Yani Amerikan demokrasisinin modeline uygun Paris’te bir uygulama var. Bunun üzerinde çok
durulmam›ﬂt›r. Belki 21. yüzy›lda bu insan haklar› devrimi, demokrasi devrimi dolay›s›yla öyle uygulamalar olabilir.
Bu yeni dünya düzeni veya küreselleﬂme denen olay›n emperyalizmle iliﬂkisinin
ad›n›n olmas›d›r. Evet yani o aç›dan bakarsan›z, yani geliﬂmiﬂ ülkenin geliﬂmemiﬂ
ülkelerin art› ürün ve art› de¤erlerine el koymas› aç›s›ndan bakarsan›z, evet yeni
emperyalizm diyebilirsiniz, hiçbir sak›ncas› yok bence. Yani o bir tan›mlama olay›d›r.
Bunu böyle tan›mlad›¤›m›za göre o zaman daha bir olumsuz olay oluyor, buna karﬂ›
ç›kmak gerekmez mi? Yeni ulus devletler yeni emperyalizmi böyle tan›mlad›klar›na
göre buna karﬂ› bir cephe, buna karﬂ› tav›r alamazlard›. Yaln›z emekçi kitlelerin ittifak› de¤il azgeliﬂmiﬂ ülkelerin de ittifak› kendi aralar›nda. Bu merkez ülkeleri dedi¤imiz geliﬂmiﬂ ülkeler, art› ürünü ve art› de¤eri alan ülkelere karﬂ› bir cephe oluﬂturamad›. Oluﬂturulamad›, çok basit bu bir güç meselesi çünkü. Oluﬂturulam›yor. ‹ﬂte
e¤er iktisadi oluﬂturmaya kalkarsan›z onlar›n iktisad› daha düﬂük. Ne yapacaks›n›z? O sistemin kendi mant›¤› içinde ben bunu bir makalemde yazd›m. Japon sözüdür bu, su gibi akacaks›n. Japonlar›n o savaﬂ ﬂeyleri falan öyledir. Yani karﬂ›ndaki
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sana sald›rd›¤› zaman üstüne geliyorsa, kendini geriye b›rak›rs›n, herifi kafandan
aﬂ›r›p yere çakacaks›n, su gibi akacaks›n diyor. Su, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz,
benim habire akan bir çat›m oldu¤u için biliyorum, nereden yol bulursa oradan akar
kardeﬂim. Her taraf› kapat›yorsun, komﬂunun bilmem neresinden girip senin tuvaletinin tepesinden ak›yor, hiç ilgisi yok ak›yor.
Ulus devlete e¤er inan›yorsak, ulus devleti e¤er koruyorsan su gibi akacaks›n.
Yani sermayesiyle böyle savaﬂacaks›n e¤er bir savaﬂmaksa veya uzlaﬂmaksa veya
iﬂbirli¤iyse veya dövüﬂse hiç fark etmiyor. Varl›¤›n› korumak için bu ﬂekilde davranmak zorundas›n, bunu böyle tan›mlay›p duvarlar› çekmek siyaseten veya ekonomik
olarak mümkün de¤il. Bunu yapt›¤›n anda intihard›r. Çok net olarak cevap veriyorum arkadaﬂ›ma, yani iﬂte 1930’lar›n ithal kahve politikas›n› hiçbir ülke uygulayamad›. Amerika bile iﬂte bu kadar. Belki o at›¤› yakalay›p, o mant›¤›n kendi içindeki
iç dinamikleriyle dövüﬂeceksin baﬂka yolu yok. ﬁöyle bir örnek vereyim, kardeﬂim
muhasebeci mali müﬂavirsin. Vergi kaç›raca¤›m veya bir ﬂey yapaca¤›m veya personel masraflar›n› kaç›raca¤›m. Mant›¤›n var o mant›¤›n d›ﬂ›nda yapamazs›n. Ha
defterlerini yakabilirsin do¤ru, defterlerini yakars›n ama sonra gene bir yerden gelir, tepeden senin bilmem neyini, hayat standard›ndan ﬂuradan buradan gelir. Yani
o sistemin içinde yaﬂamak zorunda, yoksa yaﬂatmaz.
Bu küreselleﬂmede, yani ikinci soruya cevab›m, yani emperyalizm olarak tan›mlarsan›z, üçüncü soruya cevab›m da yani emperyalizme karﬂ› topla tüfekle falan
olmuyor. Hiç ideolojik olmayan bir örnek vereyim, biz yaﬂad›k bunu. Atatürk’ün yapt›¤› bu iﬂ. ﬁimdi niye Huntington denen adam Atatürk’ü d›ﬂl›yor? ﬁundan, bu bir
zamanlar çok yanl›ﬂ olarak kültür emperyalizmi denen Bat›l› de¤erlerin benimsenmesi olay› Bat› için en ilginç ﬂey.Önce Huntington’a dönelim. Huntington diyor ki,
Bat›’n›n evrensel de¤erler dedi¤i, insan haklar›, kad›n erkek eﬂitli¤i gibi de¤erler asl›nda emperyalist de¤erlerdir. Asl›nda diyor, ‹slam’›n kad›nla erke¤i eﬂit saymayan
de¤erleri de diyor evrenseldir. Bunlar diyor, gayet güzel de¤erlerdir. Onlar o kültürün de¤erleridir, bunlar Bat›’n›n de¤erleridir. Siz gene bir kad›n yerine dört kad›nla
evlenin falan, bunlar çok güzel de¤erlerdir. Asl›nda diyor, eﬂitlik bilmem ne gibi emperyalisttir bunlar evrensel de¤il. Neden? Siz oldu¤unuz yerde kal›n diyor, bizim
sofram›za kat›lmay›n diyor.
ﬁimdi Atatürk ve arkadaﬂlar› ne yapm›ﬂ? Aﬂa¤›da var m› bilmiyorum o kitap.
Anlatt›m. Atatürk Bat›’n›n de¤erleriyle, Bat›’yla iﬂbirli¤i yapmak istedi¤i için anti-
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emperyalist. Bat› gibi olmak için birinci koﬂul Bat›’n›n emperyalizminden kurtulmakt›r. Önce onun ordular›n› yeniyor, sonra da iktisadi ba¤›ms›zl›¤›n› istiyor ve kendi
laf› var, diyor ki yani yabanc› sermaye gelsin ama bizim koﬂullar›m›zla gelsin buyur
sun diyor, her türlü yard›m› göstermeye haz›r›z. Âlemi sömürmek için gelmesin, bize
yard›m için gelsin diyor. ﬁimdi Bat› bundan hoﬂlanm›yor. Yani Bat›, Atatürk örne¤i
Bat›’ya kendi de¤erlerinin benimsenmesinin di¤er ülkelerde Bat›’n›n baﬂ›na bela oldu¤unu gördüm diyor. Nitekim Marksizm de bir Bat› de¤eridir. Marksizm de Bat›’n›n icat etti¤i bir belad›r onlar›n baﬂ›na. Eﬂitlik de öyledir, özgürlük de öyledir,
emperyalizm de öyledir, Bat›’n›n en klasik ve güzel örne¤i Atatürk’tür, baﬂka ikinci
bir örne¤i yok. Kurtuluﬂ savaﬂlar›nda genellikle sosyalist, Marksist üçüncü dünyaca anlay›ﬂlar› görüyoruz. Bat›l› anlay›ﬂla Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› yap›p kazanan bir tek
Atatürk’tür. ﬁimdi Amerika’n›n Atatürk’ü yok etmeye çal›ﬂmas›n›n sebebi bu. Demek istiyor ki, sizin bir benzerli¤iniz yok kardeﬂim, sen üç kar› al, beﬂ kar› al, bilmem
ne yap, Budist ol, Müslüman ol yeter ki benim gibi olma. Çünkü benim soframa benimle eﬂit ﬂartlarda oturma, oturamazs›n. Olay bu, çözümü de burada. Çözümü de
bunu anlayaca¤›n bu ﬂartlar› görece¤in, yani o sömürge ormanlar›nda bilmem neyle.

Bir kat›l›mc›
Hocam ﬂimdi sizin yapt›¤›n›z aç›klamalardan anlaﬂ›l›yor ki günümüzde küreselleﬂmenin olumsuz taraflar›yla ilgili olarak, özellikle ekonomik boyutu bak›m›ndan
uluslararas› tekelci sermayenin baﬂta geliﬂmekte olan ülkelerde az geliﬂmiﬂ ülkelerde rekabeti kendi üzerinde oluﬂmakta. Bu bir sonuç. ﬁimdi bu noktada ulusal
devletin s›n›rlar›nda, egemenlik haklar›n›n da zorland›¤› delikler aç›ld›¤› bir gerçek.
Yine bu noktadan hareketle uluslararas› sermayeyi genelleyecek, uluslararas› boyutlarda normlara ihtiyaç baﬂl›yor. Yani bu gücü tek baﬂ›na b›rakmadan bir tak›m
gerek siyasal anlamda, gerek ekonomik anlamda ve kültürel anlamda da bir tak›m
normlar›n geliﬂmesi, kuruluﬂlar›n oluﬂmas› gerekiyor. Belki de bu zaten kendi dinamizm gere¤i de olacak. Bu anlamda ülkelerin siyasete teﬂekkül ettirdikleri kurumlar, örne¤in insan haklar›na yönelik, tüketici haklar›na yönelik örgütlenen kurumlar
var. Bunun gibi örnekleri ço¤altmak mümkün. San›r›m bu olumsuz etkilerin,söylediklerimle s›n›rl› olmak üzere bunlar› giderecek azaltacak, olumsuzluklar› azaltacak
uluslararas› normlara kurumlara ihtiyaç vard›r. Bu anlamda biz de kamu ayd›nlan-
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ma ilkesinden hareketle meslek mensuplar› denetim fonksiyonu yaparken bunlar›n
finansal tablolar›n› kamuoyuna aç›klarken sa¤l›kl› ve güvenilir olmas› bak›m›ndan iﬂte mesleki fonksiyonlar›n› bu ﬂekilde yerine getirebilirler, ama bütün bunlardan hareketle ﬂöyle bir sonuca ulaﬂ›yoruz. Bu kurallar›n, o zaman uluslararas› boyutta
tespit edilmesi bu kurallar›n uluslararas› boyutta uyumlaﬂt›r›lmas› ve uluslararas›
ahlak kurallar›n›n benimsenmesi gibi bir zorunlulu¤u da beraberinde getiriyor. Geçenlerde NTV’de yap›lan bir Zülfü Livaneli’nin program›nda yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam
ﬁikago Üniversitesi’ndeki ö¤retim görevlisi Do¤an Cüceno¤lu’nun baz› aç›klamalar›n›
izledim. Bir Amerikal› profesör 11 tane uluslararas› do¤ru tespit etmiﬂ ya da önermiﬂ. Örnek eﬂitlik, örnek hakkaniyet, örnek adalet gibi. ﬁimdi bu anlamda bu küreselleﬂen dünyada bir bak›ma kültürel boyutuyla ilgili sormak istiyorum. Bu gücün
içerisinde kaybolmama ve bir yere mensubiyet duygusuyla, o küçük minik milliyetçilik hareketleri bunun bir tepkisi sonucu mu olmuﬂtur?

Emre Kongar
Çok teﬂekkür ederim, güzel bir soru. ﬁimdi asl›nda ben sorunun genel evrensel
boyutuna cevap verece¤im ama ne kadar önemli bir konu oldu¤unu belirtmek için
önce Türkiye’yi belirteyim. ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar Türkiye tam bir çöküntü yaﬂ›yor, ahlaki ve hukuk aç›s›ndan. Devlet ad›na çeteler kurulmuﬂ, devlet ad›na cinayetler iﬂlenmiﬂ, bilmem devletin iﬂleyiﬂi s›ras›nda devleti yönetenler rüﬂvet alm›ﬂlar o
rüﬂvetin paylaﬂ›lmas›nda sorun ç›km›ﬂ bu paylaﬂma sorunlar›nda insanlar birbirlerini öldürmüﬂler, mafya ve koruma polisleri ve zavall› vatandaﬂlar›m›z orada ölmüﬂ.
Bebek’teki kad›nca¤›z›n ölümü gibi. O biliyorsunuz, Emlak Kredi Bankas›’ndan al›nan
rüﬂvetin paylaﬂ›lmas›nda iﬂte o bir zamanlar devletin baﬂ›na geçen adam›n o¤lunun rüﬂvet pay›yla ilgili ald›¤› bir ﬂey. ﬁimdi bu çerçevede siyasetin de yozlaﬂt›¤›n›
görüyoruz ve söylüyoruz. Bu siyasetçileri de biz seçiyoruz.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m, bir toplum kendi içinde bu yozlaﬂmay› üretti¤i zaman, o toplumun tekrardan do¤ru yola gelebilmesi için aranan ç›k›ﬂ yollar›, evrensel
uluslararas› ilkelerde meslek ve ahlak ilkelerindedir. ﬁimdi bu noktada niye ben iﬂimi
gücümü b›rakt›m da bilmem iﬂte ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler
Odas›’na konuﬂmaya geldim? Bundan, bu demin sayd›¤›m odalar, yani Hekimler
Odas›, yani Mimarlar Odas›, yani Barolar, yani Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›, iﬂte Türkiye’nin bu içine düﬂtü¤ü yozlaﬂmay› ve de¤er bunal›m›n› aﬂmak
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için ilkeleri üretecek, prensipleri bulabilece¤imiz art› eyleme geçecek olan odalar çok
önemli. Yani öneminiz Türkiye’nin kurtuluﬂudur. Tabii tek oda olarak de¤il, bütün
odalar. Neden? Çünkü siz Türkiye’nin özel koﬂullar›ndan ba¤›ms›z olarak evrensel ilkeleri aç›kl›yorsunuz, evrensel ilkeleri savunuyorsunuz ve toplumsal yozlaﬂmadan
kurtulman›n yolu burada. Ayr›ca demokrasinin iﬂleyiﬂi de sivil toplum örgütü denen
bu gruplar›n güçlerinde yat›yor. Onun için fevkalade önemlidir.
ﬁimdi iﬂin uluslararas› boyutuna gelince, tabii ki arkadaﬂ›m›z hakl›d›r, nitekim
bunlar da yap›l›yor. Ben konuﬂmam›n bir yerinde söyledim o çok dikkati çekmedi.
Bir daha söyleyeyim. Baz› ulusal mahkemeler, uluslararas› standartlara göre kendi
uluslar›n›n aleyhine bile karar al›yorlar. Örne¤in bir Amerikan mahkemesinde Fuji ile
Kodak aras›ndaki davan›n Fuji lehine sonuçlanmas›yla Amerika’da yer yerinden oynad› ama adam kurallar› uyguluyor, baﬂka yolu yok.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, demokrasilerde mucize yok, demokrasilerde insan
ö¤esi var. ‹nsan ö¤emiz maalesef çok kötü, e¤itimimiz kötü, politikac›m›z daha da
kötü. ﬁimdi mesela deniyor ki, ona da bir iﬂaret edece¤im, çok önemli bu. Efendim
böyle toplumdan böyle meclis ç›k›yor. Yanl›ﬂ. Neden yanl›ﬂ? O meclisi biz tesadüfi
örnekleme sistemiyle seçmiyoruz ki, yani her 100.000 kiﬂide say›m yap›p da
100.000 adama git meclise demiyoruz ki. Eleyerek seçiyoruz. O meclisin en bilgili,
en namuslu, en ahlakl›, en vatansever, en uzman adamlardan olmalar› laz›m. 40
tane eleme süreci var. Parti eliyor, ön seçim eliyor, bilmedin lider eliyor. Fakat tabii
gidenler kalitesiz oldu¤u için, yanlar›na kalitesiz adamlar seçtikleri için kontrolü
elinde tutabilmek için. Bak›n ﬂimdi ﬂöyle bir ﬂey söyleyeyim, Türkiye’de bugün 7 tane parti var diyelim. Zaten o kadar, iﬂte 8 tane büyük parti var. Türkiye’yi 8.008
kiﬂiye bölün, 8 partinin 8 lideri ve her liderin 1.000 tane delegesi. ﬁimdi tam 1.000
de¤ildir o rakam, kiminde 900’dür, kiminde 1200’dür falan ama biz ortalama 1.000
diyelim. O lider bu 1.000 delegeyi belirliyor, o 1.000 delege geliyor lideri belirliyor, o
da tutuyor meclisi belirliyor. Böyle seçim falan yapt›¤› yok, sen sen sen diyor, gidebilirsiniz. Böyle bu sistemde e¤er o 8.008 kiﬂi do¤ru dürüst olsa sistem de do¤ru
dürüst iﬂleyecek, ama o 8.008 kiﬂi ortalaman›n alt›nda. Hele bir k›sm› olmayan kiﬂiler, yani delege diye yaz›lanlar›n bir k›sm› yok zaten. Dolay›s›yla böyle bir sistemde ç›k›ﬂ yolu, iﬂte vatandaﬂ inisiyatifi de odalar. “Sürekli ayd›nl›k için bir dakika karanl›k” eylemi falan bu odalardan ç›kt›. Efendim son olsun, ondan sonra kitap imzalayaca¤›m.
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Bir kat›l›mc›
Hocam, bir kitab›n›zda yazm›ﬂs›n›z ki “Kitap okumuyorsan›z tart›ﬂmayal›m”
diye. Buradan hareketle bir ﬂey söyleyece¤im.

Emre Kongar
Bir soru cevaps›z kald›, sosyal demokrasi. Beyefendinin sorusundan sonra
cevaplayay›m.
Kat›l›mc›
Diyorum ki “okuyun, okuyun, okuyun” ve diyorum ki arkas›ndan da “Ne olur
okuyun.” Bak›n diyorum dinciler Kuran› bilmiyorlar, laik oldu¤unu söyleyenler Atatürk’ü bilmiyorlar. Sosyalistler de Marks’› bilmiyorlar.
Buradan hareketle çok k›sa bir an›m› anlatmak istiyorum. 8 Y›ll›k Temel E¤itim Yasas›’n›n görüﬂülmesi s›ras›nda dinci geçinen bir makine mühendisi mükellefim bana geldiler. 4. maddeyi biliyorsunuz onu ilk iﬂte sizinle okuduk. O geçmiﬂ olsayd›, din ad›na ceza verip adam keseceklerdi dedim. ﬁimdiye kadar öyle bir ﬂey
yoktu ki, dedi. Hay›r var, dedim. Bak›n dedim parlamentolara, dinciler Kuran’›, laikler Mustafa Kemal’i bilmiyorlar. Bak›n dedim aç›n okuyun Nisa suresi 89. ayeti.
Bak›n dedim burada kendinizden olmayanlar› Allah yolunda gözetmeyenleri öldürmek emri var. Yok dedi, bu yanl›ﬂ yaz›yor dedi, çünkü Milliyet gazetesinin dedi. Turan Dursun’unkini de kabul etmezsiniz, Elmal›’n›nkini de kabul etmezsiniz, orada da
ayn›s› yaz›yor. Süleyman Ateﬂ’inkini de kabul etmezsiniz, bende dört tane Kuran
var. Aç›p Kuran’a bak›nca sureye orada da ayn›s› yaz›yor. Bu sefer es geçti. Bak›n
de¤erli dostum dedim, siz dinci geçiniyorsunuz ama lütfen beni dinleyin. Türkiye’deki 60 milyondan bir tanesiyim, acaba kaç tane ailede bilmiyorum kaç kiﬂide dört
tane birden Kuran vard›r. Bak›n siz makine mühendisisiniz siz üniversite bitirdiniz,
ben de mali müﬂavirim ben de üniversite bitirdim ama bilmiyorum sizi ikna etmek
için dört tane Kuran okudum acaba bu 4. maddeye göre her okula Kuran kursu yap›lsayd› oradan ç›kanlar› ikna edebilmek için kaç Kuran okumak gerekirdi dedim.
Onun arkas›ndan ﬂunu ifade etmek istiyorum hocam. Demin odalar›n öneminden
çok bahsettik. Ancak benim sabit bir fikrim var.
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Emre Kongar
Ne güzel, ben sabit fikirlilere bay›l›r›m. Türkiye’de sabit olmad›¤› için hiçbir ﬂey.

Kat›l›mc›
Bir; illegal örgütler kurmak, illegal dedi¤imiz yasal olmayan örgütler anlam›nda. ‹ki; dernekler, cemiyetler, lionslar, vak›flar. Üçüncüsü; meslek odalar›, sendikalar, benim s›ralamalar›m bunlar. Dördüncüsü de siyasal partiler. Bir, iki, üç, dört
örnek söylüyorum. Örnek olarak sunay›m, bizim bundan önce kendi Odam›zda yasal
olmayan bir örgütümüz vard›, gönüllü birliklerimiz vard›, yasal de¤ildi ama bizim birlikteli¤imizdi. ﬁimdi vak›f haline getirdik. Ben diyorum ki, birincisinde dernekte, cemiyette, vak›fta ama diyorum ki ne olur siyaset yapal›m.

Emre Kongar
Do¤ru, çok hakl›s›n›z.

Kat›l›mc›
Burada okudu¤um mesleki dergimizde bunu yazm›ﬂt›m. Diyorum ki burada, iﬂte diyece¤im bu ki, çok k›sa okumak istiyorum arkadaﬂlar›ma. ‹ﬂte diyece¤im o ki,
dürüst, demokrat, insan haklar›na sayg›l› ve ak›ll›y›m diyen herkesin 2. 3. maddelerle birlikte üye olmas›nda yarar vard›r. Ancak ne ayd›nlar ne de halk siyasi partilere girmek istemiyor. Nedeni belli. Ayd›nlar istiyor ki kendilerine siyasi partilerden
teklif gelsin. Siyasi partilerdeki insanlar bu kadar aptal m› ki bir sendika, bir oda
yönetimine b›raks›n veya kendine ortak rakip yarats›n. ‹ﬂte ayd›nlarla birlikte herkese siyasal partilere girmelerini teklif ediyorum. Bu siyasi partilere girerek o partilerdeki üyeler olarak faaliyet göstermeleri gerekir ki, siyasal partilerde faaliyet
gösteren o be¤enmedi¤imiz kimseler yerine dürüst, demokrat, ak›ll›, insan haklar›na
sayg›l›, çal›ﬂkan insanlar partilerde girip görev üstlenerek istenmeyen kiﬂilerin yükselmesini önlesinler. Demin 8 partinin 8.000 tane delegesinden bahsetti¤iniz gibi.
Yoksa bir bilgenin dedi¤i gibi, siyaseti düzeysiz bulduklar› için durdurmak istemeyeceklerin verecekleri en büyük ceza, kendilerinden çok daha seviyesizce yönetilmeye
mahkum olmalar›. Teﬂekkür ederim.
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Emre Kongar
Bu çok güzel, evet alk›ﬂlanacak bir ﬂey. Nitekim son yorumumu da böyle ba¤lamak istiyorum. De¤erli arkadaﬂlar bu küreselleﬂme, ulus devlet, Susurluk, ahlaks›zl›k
sizin meslek sorunlar›n›z falan hepsi siyasetle çözülür, siyasetle çözülecek ﬂeyler.
Siyaset yapmad›¤›n›z sürece bunlar›n çözülmesi mümkün de¤il. Onun için ben arkadaﬂlar›ma, yani hepinize mutlaka siyaset yapman›z› öneriyorum. ﬁimdi bir soru geldi, ilginç bir soru bu, hep bir tart›ﬂmad›r. Bu tart›ﬂma, ben hiçbir ﬂeyden kaçmam,
gayet net koyay›m, ideolojik olarak özellikle kendilerini Marksist sayan ve sanan ve
olan hepsi ayn› ﬂey de¤il. Marksizmi bilmeden Marksist sanan var, Marksist sayan
var, gerçekten Marksist olan var, Marksist Leninist olan var. Maocu olan var, neyse. Bu arkadaﬂlar›m›z›n genellikle bir geliﬂtirdikleri bir söylem vard›r. Derler ki, bu
sosyal demokrasi hiçbir halta yaramaz, kapitalizmin bir uzant›s›d›r, onun oyunca¤›
olarak onu biraz iﬂte reforme ederek götürmeye çal›ﬂ›r. Dolay›s›yla bunlardan hiçbir
ﬂey olmaz. Biz radikal olarak bir tak›m de¤iﬂimler yapal›m, iﬂte emekçiler birleﬂsin
yönetime a¤›rl›¤›n› koysun falan. Fakat ona da bakt›¤›n›z zaman içinde iﬂte Çincilerden Moskovac›lara, Arnavutçulardan bilmem Yugoslav modeline, gerçek Marksizm’e
dönüp Çetin Altan gibi “Kapitalizmi geliﬂtirelim, Özalc› olal›m” diyenlere kadar çok
farkl› görüﬂler var. ﬁimdi bunun mihenk taﬂ› tabii siyasal partiler ve uygulamalar.
Ben ﬂahsen kendimi, bütün yaﬂam›m boyunca önce demokrat, sonra da sosyal demokrat olarak tan›mlam›ﬂ bir insan›m ve bu tan›mlamamda hiçbir zaman de¤iﬂiklik
olmad›. Yani do¤ru yolu baﬂka yerde keﬂfedip dönmedim, dönenlere de k›zm›yorum.
Olabilir, yani insanlar dine dönebilir, dinden dönebilir falan. Her ﬂey olabilir yahut Çetin Altan gibi “Hakiki Marksizm Özal’› desteklemektir” diyebilir. O bence daha da
yanl›ﬂ, ama ben öyle de¤ilim, ben 20 y›l evvel de bizim okulda sosyal demokrat bir
hoca olarak tan›n›rd›m ve Marksist, sosyalist yahut solcu ö¤rencilerim bana hafif
sat›lm›ﬂ gibi bakarlard›. ﬁimdi onlar bu sefer sola sap›lm›ﬂ gibi bak›yorlar, ayn› ö¤renciler. Onlar ﬂimdi öyle h›zl›, evet gene ben ayn› hafif sat›lm›ﬂ pozisyonda duruyorum. ﬁimdi sonuç ﬂu, bir sistemi reforme etmek veya de¤iﬂtirmek laf ile olmaz, güç
ile olur. Hangi sistemde ne kadar gücün varsa o sistemde o kadar iﬂe yarars›n. Bu
da zaten öyle ç›km›ﬂ. Sosyal demokrasi denen olay ‹ngiltere’de ç›km›ﬂ. Neden ‹ngiltere’de ç›km›ﬂ? Çünkü ‹ngiltere’de d›ﬂ sömürüler yoluyla, yani emperyalist oldu¤u
için iﬂçilerin hakk› rahat verilmiﬂ, rahat de¤il gene çok kan dökülmüﬂ ama onlara biraz daha fazla hak verilmiﬂ. Çünkü ‹ngiltere’nin d›ﬂar›dan müthiﬂ bir sömürüsü var.
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Dolay›s›yla orada iﬂçi örgütlenmeleri falan daha güçlü. Onun için sosyal demokrasi
orada geliﬂmiﬂ. Türkiye’de mevcut sistem içerisinde ne yap›labilece¤ine herkes kendi
akl›yla bakacak.
Ben arkadaﬂ›m›n sorusuna net bir cevap veriyorum. Benim ﬂahsi anlay›ﬂ›m,
benim tan›mlad›¤›m biçimde bir sosyal demokrat ideolojisiyle bu olabilir. Benim gene
ﬂahsi görüﬂüm, bunu, tüm sistemi reddedip yepyeni bir sistem kurmak yoluyla yapmaya çal›ﬂmak hayalciliktir, bu benim görüﬂüm. Bir baﬂkas› da ayn› motiflerden al›yorsun, bizim gücümüz Türkiye’de tüm sistemi altüst etmeye, iﬂte bilmem ne yapmaya uygundur diyorsa ben ona da sayg›nca bakar›m. ‹nanmam onun dedi¤ine ﬂahsen, ama ona da sayg› duyar›m. Bir bölümü de, “‹ﬂte ANAP, DYP falan bu sistemi
oldu¤u gibi koruyarak daha ileriye götürebilir” derler ben onlara da sayg›yla bakar›m.
Yani arkadaﬂ›m›z›n sorusuna cevap, ben ﬂahsen sosyal demokrasiye inan›yorum ve
bu yolla ülkenin sorunlar›n›n çözülece¤ine inan›yorum.
Ben ﬂahsen buna inan›yorum, ama buna inanmay›p öbür ideolojilere göre Türkiye’nin kurtulaca¤›na inananlara da ayn› sayg›y› duyuyorum. Onlar da benim kadar
hakl› olabilir, bilemiyorum. ﬁimdi gelelim bu ideolojileri uygulayacak parti var m›? ‹ﬂte
arkadaﬂ›m›z›n dedi¤i emekçilerin bütünleﬂti¤i iﬂte bilmem ne, mesela iki tane parti
gözüküyor: ÖDP ile ‹P. Biri ona göre sat›l›k, öbürü ona göre sat›l›k. Güçleri de birisi
binde bilmem kaç. Öbürünü bilmiyoruz, daha seçime girmedi falan. Sosyal demokratlara bak›yoruz. ‹ki tane parti var, bizim solda gördü¤ümüz. Tarihsel olarak biri CHP,
biri DSP. Birinin çok bence namuslu, çok entelektüel benim dostlu¤uyla övündü¤üm
bir lideri var, Bülent Ecevit. Hakikaten ola¤anüstü bir insan ve entelektüel, ama bir
türlü örgütü yap›laﬂt›rm›yor. Niye yap›laﬂt›rmad›¤›n› da biliyorum. Onu niye yap›laﬂt›rmad›¤›n› biliyorum hak da veriyorum. Bu, yap›laﬂt›rd›¤›n anda yozlaﬂ›yor çünkü.
Ne kadar it kopuk, h›rs›z, u¤ursuz varsa giriyor ve hâkim oluyor. Ama yap›laﬂt›rmad›¤›n zaman da onlar giriyor. ﬁimdi iktidar falan, ilçe baﬂkanlar›, il baﬂkanlar› Ankara’da. Neyse, oralarda üretimini fazla benimsemedi¤im ama insan olarak çok sevdi¤im Deniz Baykal var. Deniz Baykal da bir avuç yandaﬂ›yla, çok dar bir hizip olarak
partiye yarar› oldu. Yani b›raksan›z böyle sendikalar› mendikalar› kucaklamay› yani
kendi liderli¤ini, yahu Deniz de acaba iyi lider mi diye sorgulayacak insanlar› bile d›ﬂlayan bir yap›da. Genel baﬂkanlar hariç, Ayd›n ve Murat hariç, onlar› ald›. Onun d›ﬂ›nda böyle fevkalade dar sosyal demokrasi olmaz, her ikisinde de olmaz. Benim anlad›¤›m sosyal demokrasi sizinle, sendikalarla, iﬂte beyefendinin okudu¤u, bence
tersten okumak laz›m onu, önce siyasal parti sonra meslek odalar› yani barolar
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ﬂunlar bunlar, ondan sonra gönüllü dernekler, hatta bana sorarsan›z ciddi bir sosyal demokrat partinin parti meclisinde karar verilmiﬂ meslek odas› ve sendika sandalyesi olmal›. Mesela demeli ki bilmem iﬂçi sendikalar› konfederasyonunun belirleyici
aday› otomatik benim parti meclisi üyem, yani MGK de¤il ama o 40 kiﬂi içinde bir
yer alabilir. Bilmem belirleyici yer D‹SK’in, bilmem muhasebeciler mali müﬂavirlerin
belirleyece¤i gibi olmal›. Sosyal demokrasi, “Ben sana hayran sen cama t›rman” olmaz ki. Yahut 5 kiﬂiyle olmaz ki, yani onun için Türkiye’de ciddi bir ideolojik birikimle
hareket eden partiler oldu¤una, ciddi programlar oldu¤una inanm›yorum. Refah Partisi hariç. Refah’›n gücü de oradan geliyor iﬂte. Yani tek ciddi parti öyle ciddi konuﬂan, halka yumuﬂak gözüken, “Tamam sen hakl›s›n” deyip hatta kendini gizleyerek
de¤iﬂebilen parti Refah Partisi.

Bir kat›l›mc›
Cumhuriyet partileri anlam›nda m› hocam?

Emre Kongar
Her parti anlam›nda söylüyorum. ÖDP de dâhil, ‹P de dâhil.

Bir kat›l›mc›
Onlar›n ideolojik yap›lar›na da m› inanm›yor musunuz?

Emre Kongar
Hay›r, onlar›n ideolojik yap›lar›na inan›yorum, ama onlarda ﬂey var, olam›yor,
seçmene mal olam›yor. Onlar da baﬂka bir maluller, yani hastalar. Birbirlerini hainlikle itham ediyorlar. Yani bak›n iﬂte son küfür ettiler falan, olacak ﬂey de¤il. Onun
için iﬂte bu manzaray› düzeltecek en önemli ﬂey meslek odalar›d›r, meslek odalar›
mensuplar›d›r. Çünkü meslek odas› mensubunun arkas›nda veya kalbinin, kafas›n›n
bir yerinde o ilkeler yat›yor, o referans kurulu yat›yor. Yani bilmem iﬂte baﬂkan sorar, yahu utanm›yormusun gittin sende mi sat›ld›n falan gibi. Çünkü bunlar lokallerde konuﬂuluyor, bunlar sokaklarda konuﬂuluyor yani o Referans Kurulu denen ﬂey
çok önemli. Onun en büyük bask›s›, en güzel bask›s› odalarda. Baﬂka çaresi yoktur,
baﬂka yolu yoktur, okuyacaks›n›z ve siyaset yapacaks›n›z ve de odalarda çal›ﬂacaks›n›z. Hepinize teﬂekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum bu gününüzü burada geçirdi¤iniz için. ‹yi günler diliyorum.
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>>> PROF. DR. TOKTAMIﬁ ATEﬁ ‹LE LEVENT
SÖYLEﬁ‹S‹
“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VE TÜRK‹YE”

Yahya Ar›kan
‹yi günler efendim. Dünya Kad›nlar Günü dolay›s›yla bugünkü konu¤umuz Say›n Prof. Dr. Toktam›ﬂ Ateﬂ. Buyurun Say›n Ateﬂ.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Etnik kökenden geldi¤imiz ana dilimiz ne olursa olsun ortak resmi dilimiz
Türkçe’dir. Bunun d›ﬂ›nda bizim aram›zda baﬂka olan ortak kimlik yok. Siz bir meslek odas› üyelerisiniz ço¤unlukla, belki de bütününüz ayn› meslektensiniz. Baz› arkadaﬂlar›m›z mesle¤in d›ﬂ›nda ama onlar› da kapsayan bir kimlik var. Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaﬂl›k ba¤lar›yla ba¤l›y›z ve ortak resmi dilimiz Türkçe ile anlaﬂ›yoruz.
‹ﬂte de¤erli arkadaﬂlar›m, Cumhuriyetle beraber bir ulus yaratma çabas›na
giren Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›n›n ortaya koyduklar› Türklük buraya kadar.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran insanlar Türk’tür. Bu ne bir ›rkt›r, ne bir kand›r, ne bir
›rkç› yaklaﬂ›md›r. Sadece vatandaﬂl›ktan kaynaklanan aynen Amerikal› olmak gibi,
aynen ‹sviçreli olmak gibi sadece vatandaﬂl›ktan kaynaklanan, sadece resmi dil
çerçevesinde toplanan insanlar› kastetmelidir. ﬁimdi toplumumuzda kimi kesimler,
kimi gruplar için Türkiye’de Türk olmak demek, ﬂu ya da bu ›rktan ya da ﬂu gruptan
olmak de¤il, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaﬂl›k ba¤›ndan ba¤l› olmaktan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Efendim bana öyle geliyor ki ülkemizin 5’te 1’ini, 6’da 1’ini sürekli kanayan yara halinde tutan Güneydo¤u sorunu çözümü de ancak bu çerçeve içindeki
yaklaﬂ›mla olur. Yoksa onun d›ﬂ›nda Türkiye’deki farkl› kimlikler, etnik kimlikler, bizim
zenginli¤imizdir. Giderseniz Ege’ye bambaﬂka bir gelenek, bambaﬂka bir ›rk, bambaﬂka bir halk görürsünüz, bambaﬂka bir mutfak görürsünüz, bambaﬂka yemekler

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1643

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1644

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

görürsünüz. Efendim Akdeniz’e inerseniz de¤iﬂir, Karadeniz’e giderseniz de¤iﬂir. Giyim kuﬂam de¤iﬂir, tav›rlar de¤iﬂir, tipler de¤iﬂir. Bu bizim zenginli¤imizdir. Alt kimliklerimizin çoklu¤u, alt kimliklerimizin canl›l›¤› bu topluma hayatiyet verir. Ama o
alt kimli¤i üst kimlik yerine getirmeye çal›ﬂ›p bir ulus devlet anlay›ﬂ›ndan böyle alt
kimliklere göre bir parçalanmaya gitmenin kimseye hayr› olamayaca¤› gibi dünya
üzerinde vas›tas› nedeni ile ﬂurada aç›klayay›m ki kad›n kimli¤inize biz erkekler çok
sayg› duyuyoruz.
Efendim ﬂimdi ele almay› düﬂündü¤üm baﬂka bir nokta özgürlük noktas›d›r ki
bu bizi tabii demokrasiye götürür. ﬁimdi ﬂöyle özgürlük nedir diye sorsam, hepinizin
hemen hemen verece¤i bireysel anlamda özgürlük için verece¤i yan›t ayn›d›r. Özgürlük, bir insan›n baﬂkalar›n›n özgürlü¤üne tecavüz etmeksizin, ya da baﬂkalar›n›n özgürlü¤üne tehdit oluﬂturmaks›z›n can› istedi¤i her ﬂeyi yapmas›d›r ki do¤rudur bu.
Baﬂkalar›n›n özgürlü¤üne tecavüz etmeksizin paﬂa gönlü ne isterse yapacakt›r. Bu
benim bireysel özgürlü¤ümdür. Bireysel özgürlü¤ü böyle tan›mlad›¤›m›z gibi toplumsal ve siyasal özgürlükleri de böyle tan›mlar›z. Siyasal özgürlükler baﬂkalar›n›n siyasal özgürlüklerine tecavüz etmeksizin insanlar›n istedikleri her ﬂeyi yapmalar›,
istedikleri gibi yaﬂamalar›, istedikleri gibi davranmalar›d›r. ﬁimdi gördü¤ünüz gibi
burada bir s›n›r vard›r. Gerek bireysel özgürlükte, gerekse siyasal özgürlükte bir s›n›r var. Demek ki siyasal özgürlükler ve bireysel özgürlükler s›n›rs›z de¤il, s›n›rl›. Ne
ile s›n›rl›? Baﬂ kalar›n›n özgürlükleri ile. De¤erli arkadaﬂlar›m ﬂimdi bu bizi kritik bir
noktaya götürüyor. O da ﬂu. ﬁimdi toplumumuzda baz› çevrelerin ﬂöyle bir yanl›ﬂ
anlay›ﬂ› var. Refah Partisi’nin Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Salih Kapusuz da bunu geçenlerde tüylerimi ürperten bir biçimde dile getirdi. Efendim, dedi, halk›m›z›n ço¤unlu¤u ﬂeriat yönetimi isterse demokrasi yerine ﬂeriata geçeriz. Avucunu yala, geçemezsiniz, hakikaten geçemezsiniz.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m, demokrasi ço¤unun istedi¤ini yapt›¤› bir rejim de¤ildir. Demokraside ço¤unlu¤un, o ço¤unluk karﬂ›s›ndaki az›nl›¤›n özgürlü¤üne, ço¤unluk karﬂ›s›ndaki özgürlü¤üne tecavüz hakk› yoktur. Demokrasiyi di¤er rejimlerden ay›ran ﬂey budur. Bir demokraside ço¤unluk istedi¤i kadar büyük ço¤unluk olsun yüzde 50516090 olsun, 95 olsun gene de yüzde 5’in özgürlü¤üne tecavüz
edemez. Etti¤i zaman ortada demokrasi kalmam›ﬂ olur. Demokrasiyi di¤er rejimlerden ay›ran ﬂey budur.
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ﬁimdi ‹ran’da Humeyni rejimi bir zamanlar halk›n yüzde 90’›n›n deste¤ine sahipti. Peki Humeyni rejimine demokrasi diyebildik mi, ‹ran ‹slam Cumhuriyeti’nde?
Diyemedik. Neden?çünkü o yüzde 90 karﬂ›s›ndaki yüzde 10’un yaﬂama ﬂans› yoktu.
Çünkü o insanlar›n özgürlü¤üne tecavüz ediliyordu. ﬁimdi bana k›z›yorlar, ya derler
bizi az›nl›k m› yönetecek? Hay›r, elbette bir demokraside ço¤unlu¤un istedi¤i olur.
Ama bu ço¤unlu¤un iste¤inin bir s›n›r› vard›r. En uç s›n›r, o ço¤unluk karﬂ›s›ndaki
az›nl›¤›n hürriyeti. “Evet, halk›m›z›n yüzde 60’› ﬂeriat rejimi istiyor, ﬂeriata geçiyoruz. Eee ne yapaca¤›z? Demokrasiyi ortadan kald›raca¤›z.” Dünyan›n hiç bir demokrasisinde demokrasiyi ortadan kald›rma özgürlü¤ü yoktur. Demokrasinin de kendini
savunmaya hakk› vard›r. Yüzde 60, yüzde 70, ço¤unluk istedi¤i gibi yaﬂar, ne halt
ederse eder. Ona ben az›nl›k olarak kar›ﬂamam ama benim özgürlüklerime dokunamaz, oyunun kurallar›n› bozamaz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, Türkiye Cumhuriyeti o günler için halk egemenli¤ine dayanmaya çal›ﬂan laik ve ça¤daﬂ Cumhuriyettir. O günler için halk egemenli¤ine dayanmaya çal›ﬂan diyorum, art›k bugünler için Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi eksikliklerimiz olsa bile halk egemenli¤ine dayanan laik, ça¤daﬂ bir Cumhuriyettir ve Türkiye Cumhuriyeti y›k›lmad›kça, tarih sahnesinden silinmedikçe devletin kuruluﬂ felsefesi de¤iﬂtirilemez. Kimileri buna resmi ideoloji diyor. Do¤rudur, resmi ideolojisidir
Türkiye’nin ve her devletin, Afrika’daki kabilelerin bile yaz›l› olsun, olmas›n resmi ideolojisi vard›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ideolojisi Türkiye Cumhuriyeti var oldu¤u sürece de¤iﬂtirilemez. Yüzde 60 da, yüzde 70 de, yüzde 80 de de¤iﬂtiremez.
Ama y›k›l›r bu devlet, savaﬂa gireriz, istila olur, görmek düﬂünmek istemeyiz bir iç
savaﬂ ç›kar, taﬂ üstünde taﬂ kalmaz, o zaman yeni bir felsefeyle yeni bir devlet
kurulabilir. Ama ﬂu andaki devletin ﬂu yap›s›yla bunu ﬂimdi de¤iﬂtirmeye ne hakk›
vard›r, ne de kimsenin gücü yeter.
ﬁimdi özgürlüklerin s›n›rl› oldu¤unu söyledik, ama bunun bir istisnas› dedik,
düﬂünce özgürlü¤ü. Neden düﬂünce özgürlü¤ü s›n›rs›z olmak zorundad›r? De¤erli arkadaﬂlar›m bunu anlayabilmek için önce düﬂüncenin ne oldu¤unu bilmemiz gerekir.
Nedir düﬂünmek? Hani düﬂünmek Nasreddin Hoca’n›n hindisi misali, ﬂöyle bir kenara çekilip insan›n kendi kendine zihin jimnasti¤i yapmas› de¤ildir. Düﬂünmek, bir insan›n kendisi ile ve çevresiyle ilgili sorunlar› görmesi ve bu sorunlar üzerine çözüm
önerileri üretmesidir. Düﬂünmek, sorunlar üzerine çözüm önerileri üretmektir ve bir
insan buldu¤u çözüm önerilerini dile getirmedikçe, ifade etmedikçe, yani konuﬂma-
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d›kça, yani yazmad›kça, yay›nlamad›kça bu çerçevede düﬂünen insanlarla örgütlenemedikçe, düﬂünce özgürlü¤ü falan yoktur. Düﬂünme özgürlü¤ü ancak ve ancak düﬂünceyi dile getirme özgürlü¤üdür, düﬂünceyi ifade etme özgürlü¤üdür. Siz e¤er bunu ifade edemiyorsan›z düﬂünce falan yoktur. ﬁunu bir kere daha tespit edelim, bir
kere daha saptayal›m. Belki size ilk aﬂamada ters gelecek ama hiç bir düﬂünce
yanl›ﬂ de¤ildir, hiç bir düﬂünce haks›z, gayrimeﬂru de¤ildir. Her düﬂünce ona de¤er
veren insan aç›s›ndan do¤rudur, hakl›d›r, iyidir, meﬂrudur ve mant›kl›d›r. Ben ancak
benim d›ﬂ›ndaki insan›n düﬂüncesini kendimce de¤erlendirebilirim. ‹yi mi, kötü mü,
hakl› m›, haks›z m›, mant›kl› m›, mant›ks›z m›, efendim meﬂru mu, gayrimeﬂru mu?
Ben kendimce bunu de¤erlendirebilirim. Ama benim bu de¤erlendirmeyi yapabilmem
için önce temel koﬂul, benim o düﬂünceyi bilmemdir, benim o düﬂünceyi görmemdir,
okumamd›r. E¤er ben de¤erli baﬂkan›m›z›n düﬂüncesini bilmesem, konuﬂmasam,
tart›ﬂmasam, okumasam tipine bak›p O’nun düﬂüncesine iyi ya da kötü, hakl› ya da
haks›z, mant›kl› ya da mant›ks›z diyebilir miyim? Düﬂünceyi kendince de¤erlendirebilmenin temel koﬂulu, benim o düﬂünceyi bilmemdir ve bunu bilmem içinde o düﬂüncenin s›n›rs›z bir biçimde özgür olmas› gerekir. Bu birinci, ikinci bir nedeni daha var.
Neden düﬂünce özgürlü¤ü s›n›rs›z olmak zorundad›r? ﬁimdi düﬂünmek, sorunlar üzerine çözümler üretmek demek oldu¤una göre muhtemelen benim d›ﬂ›mdaki bir
insan›n düﬂüncesi, belli bir sorun için getirece¤i öneri benim kafamdaki bir sorunu
da çözebilir. Benim kafamda da bir sorun vard›r içinden ç›kamad›¤›m, çözüm arad›¤›m. ‹ﬂte benim d›ﬂ›mdaki bir insan muhtemelen bu kafamdaki sorunun çözümünü
yakalam›ﬂ olabilir. E¤er ben o düﬂünceyi özgürce ifade etmeyi yaratamazsam, e¤er
ben o düﬂüncenin özgürce ifade edilece¤i bir ortam› kuramazsam belki de benim için
de bir çözüm önerisi olan öneriyi dinlemekten yoksun kal›r›m. Demek ki benim o düﬂünceyi bilmem, o düﬂünceyi duymam, benim aç›mdan da rasyonel bir ﬂeydir. ‹ﬂte
de¤erli arkadaﬂlar›m bu iki nedenden ötürü bir düﬂünceyi de¤erlendirebilmek için bile
onun ifade edilmesi gerekir. Ancak burada bir nokta daha var. ﬁimdi o¤lan anarﬂist, vitrini gördü mü orada yap›ﬂ›yor taﬂa, k›rmaya çal›ﬂ›yor. Dur evlad›m ne yap›yorsun, diyorsun. Ben anarﬂistim, benim ﬂu vitrini aﬂa¤›ya indirmem düﬂüncemin
gere¤idir. Acaba böyle bir ﬂey düﬂüncenin gere¤i midir? Acaba düﬂünce özgürlü¤ü
nerede biter, baﬂkas›n›n özgürlü¤ü nerede baﬂlar?Çünkü bak›yorsunuz yak›n tarihe
pek çok düﬂünce terör ad›na, anarﬂi ad›na engellenmiﬂ. Pek çok düﬂünen insan terörist yaftas›yla veya baﬂka bir yaftayla mahkûm edilmiﬂ.
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Peki, nerededir bunun s›n›r›, var m›d›r bunun s›n›r›? ﬁimdi bir an›m› anlatay›m
size. Efendim ben 1974’te “Demokrasi Teorisi” baﬂl›kl› bir tezde “Siyasal Teori”
ad›nda doçentli¤e baﬂvurdum ve üniversiteler aras› kurulda siyasal teori alan›nda
oluﬂabilecek en a¤›r jürilerden biri tesadüfen ç›kt›. Efendim jüri baﬂkan›m›z rahmetli
Muammer Aksoy hoca, di¤er üyeler; Esat Çam, Bülent Daver. O zamanlar Bo¤aziçi’nde ders veren ﬁerif Mardin ve Mümtaz Soysal Hoca. ﬁimdi bizim doçentlik sözlü
s›navlar› ço¤unuzun bildi¤i merkez binada, Mavi Salon’da yap›l›rd›. Hala da orada
yap›l›yor. Çok görkemli bir salon dur, avizeler, k›rm›z› kadife koltuklar, muazzam ceviz
bir kürsü vard›r. Hocalar cüppelerini giyer otururlar. Burada iﬂte arkadaﬂlar sizi
dinliyor. Aday ﬂuraya oturur, s›rt› salona dönük, yüzü jüriye dönük, 1974 Ekim’in de
geldik oturduk oraya, hocalarla öyle dizilmiﬂler, arkada da dost, düﬂman herkes
oturuyor, bekleﬂiyorlar. Muammer Aksoy Hoca iﬂte önce bizi biraz p›ﬂp›ﬂlad›. Bakt›m övgünün ölçüsü kaç›yor, bir ﬂey gelecek haz›r ol. Sonunda “Toktam›ﬂ bu tezi kim
yazd›?” dedi. Dedim ben yazd›m hocam. “Peki, sen bu yazd›klar›na inan›yor musun?”
dedi. “Tabi inan›yorum inanmasam yazmam.” dedim. “Peki, aç bakal›m 30. sayfay›”.
Açt›k o sayfay›. “Oku” dedi “Ne yaz›yor ﬂu paragrafta”. Okudum, “Demokrasi içinde
her türlü düﬂüncenin yaﬂama hakk› vard›r, her türlü düﬂüncenin devletin koruyucu
kanatlar› alt›nda yaﬂamaya hakk› vard›r”. “Peki” dedi, “O düﬂüncen demokratik düﬂüncen olsa da yaﬂayacak m›?” “Hocam yaﬂayacak tabi" dedim. “Buna inan›yor
musun?”, “‹nan›yorum tabi” dedim. “Peki, aç bakal›m ﬂu sayfay›” dedi. Açt›k o sayfay›. Orada da ﬂöyle yaz›yor. “Bir demokrasi içinde demokrasiyi yok etme özgürlü¤ü
bulunamaz. Demokrasinin de kendini savunmaya hakk› vard›r” diyor. “Bunu kim yazd›” dedi. “Ben yazd›m” dedim. “Buna da inan›yor musun?” dedi. “‹nan›yorum” dedim.
“O¤lum” dedi, “Hem ona, hem ona inan›lmaz, ya ona inanacaks›n, ya ona inanacaks›n”. Tabi bizi bir ter bast›, böyle sap›r sap›r terliyoruz. Kem ettik, küm ettik, sonunda epeyce debelendikten sonra “Ya hocam kamu hukukunun 200 y›ld›r veremedi¤i karar› burada ben mi verece¤im” dedim.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m, gerçekten aradan 30 y›l geçti neredeyse ben iki
düﬂüncenin de do¤ru oldu¤una hala inan›yorum. Gerçekten demokrasinin içinde her
türlü düﬂüncenin yaﬂamaya hakk› vard›r. Ancak demokrasi içinde demokrasiyi yok
etme özgürlü¤ü yoktur, böyle bir özgürlük talep edilemez ve demokrasinin kendini
korumaya hakk› vard›r. Peki, o zaman bu aradaki s›n›r› nas›l saptayaca¤›z? Yani bir
ﬂey ne zaman düﬂünce ad›na savunulabilir, bir düﬂünceyi dile getirmek ne zaman
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düﬂünce özgürlü¤üne girer, ne zaman art›k düﬂünceden ç›k›p eyleme dönüﬂür? ‹ﬂte
kamu hukukunun yüzy›llardan beri veremedi¤i karar bu. Siyaset ilmi de veremiyor.
Ancak bu konuda bir sürü konferans topland›, kongreler topland›, tebli¤ler verildi
ama konsensüs sa¤lanamad› iki sene öncesine kadar. Uluslararas› Siyasi ‹limler
Derne¤i’nin ‹skoçya’da yapt›¤› bir toplant›da bu konuda ﬂöyle bir s›n›r önerildi ve genel bir kabul gördü: “E¤er bir düﬂünce yak›n ve gözle görülebilir bir terör hareketini
kolaylaﬂt›r›yorsa ve ça¤r›ﬂt›r›yorsa o zaman o düﬂüncenin dile getirilmesi düﬂünce
özgürlü¤ü ad›na savunulamaz”. Yani burada k›stas yak›n ve gözle görülebilir bir etki.
ﬁimdi yak›n dedi¤iniz nedir? Yak›n dedi¤iniz ﬂu karﬂ› duvar m›, yoksa ﬂu duvar m›?
Kimine göre o, kimine göre de o duvar. Veya gözle görülebilir bir etki. Benim gözüm
baﬂka türlü görüyor, Necmettin Erbakan’›nki baﬂka türlü görüyor, Nusret Demiral’›nki baﬂka türlü görüyor. Yani gözler de¤iﬂiyor. Yani burada objektif bir ölçüye
ulaﬂmak mümkün de¤il. Ama ilke olarak ben bir demokraside her türlü düﬂüncenin
dile getirilmesinin, önünün k›s›tlanmamas› gerekti¤ine inan›yorum. Ama gene de bu
demokrasinin kendini savunmaya hakk› oldu¤unu ve demokrasi içinde demok rasinin
kurallar› çerçevesinde demokrasiyi yok etme özgürlü¤ünün olmad›¤›na inan›yorum.
Sözlerimi noktalamadan bir ﬂeyi de an›msatmak isterim. Tarihte gördü¤ümüz
bütün kanl› diktatörler asl›nda demokrasinin kurallar› içinde iktidara gelmiﬂler ve
ancak iktidara geldikten sonra demokrasiyi rafa kald›rm›ﬂlard›r. Bunun da ayr›m›nda ve bilincinde olmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum. Ben daha k›sa, ﬂöyle 20-25 dakikal›k bir konuﬂma yapacakt›m ama bu kadar muhasebeciyi bir arada görünce aﬂka
geldim, biraz uzatt›m. Beni dikkatle dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyorum. ﬁimdi bu
anlat›lan konular çerçevesinde ya da d›ﬂ›nda sizden gelecek yorumlarla, sizden gelecek sorularla toplant›m›z› sürdürmeyi öneriyorum.

Yahya Ar›kan
Evet arkadaﬂlar›m, katk› sunmak isteyen arkadaﬂlar›m›za kendilerini tan›tarak söz verece¤im ve hocam›z da yan›tlamaya çal›ﬂacaklar.

Bir Kat›l›mc›
Hocam diyorum, çünkü profesör oldu¤unuzdan, ama ayn› y›llarda, ayn› fakültelerde, ö¤renci derneklerindeydik. Toktam›ﬂ Ateﬂ iktisattayken, biz hukuktayd›k o
y›llarda. Ahmet Güryüz’le örgütlü y›llar› yaﬂad›k. 59’lu, 60’l›, 63’lü y›llar›. ﬁimdi ho-
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cam, örgütlü toplumdan baﬂlad›¤› için Say›n Ar›kan’a da çok teﬂekkür ederim. Bana örgüt anlay›ﬂ›m› burada k›saca söyleme imkân› tan›m›ﬂ oldu. Ar›kan çok dinledi
bunlar›, hocam da biliyordur, ama gene söylemek durumu var. ﬁimdi bak›n dostlar›m, örgütlü toplumda yeryüzü henüz demokratik olacak bir örgüt modelini bulamad›. Yani bütün örgüt yasalar› hiyerarﬂik, dikeyine kurulu, k›ﬂla disiplinli örgüt yap›lar›d›r. Örgüt üzerine teori oluﬂturan, benim bir kimli¤im de sosyalist bir kimlik, ideolojik kimli¤i de olabilir insan›n. Öyle mi hocam? ‹deolojik kimlikler de oluﬂur. ﬁimdi
dolay›s›yla bu kimli¤imden dolay› da örgüt üzerine ismini vermeyelim, hepinizin akl›na gelen sosyalizmde Marks’tan sonra örgüt üzerine teori getiren düﬂünceler de
bu teoriyi, demokratik olan yeni bir örgüt modelini oluﬂturamad›lar. Bütün derneklere, sendikalara, partilere, odalara bak›n hep tepeden buyurgan, bizde Yahya arkadaﬂ›m›z demokrasi uyguluyor, O ayr›. Hep tepeden buyurgan örgüt modelleridir. Yani örgütlerin demokratik olmas› için taban›n karar ve söz sahibi olaca¤› bir modeli
düﬂünebilmek durumunday›z. Yani kal›c› yönetimin olmad›¤› örgütleri gündeme taﬂ›ma zorunday›z inanc›nday›m. Teﬂekkür ederim.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
De¤erli kardeﬂimizi ben an›msayamad›m. O günlerden an›msayamad›m. Pek
de¤iﬂmemiﬂ, hala çok genç görünüyor ama bu örgüt anlay›ﬂ› tabii ki çok tart›ﬂmaya muhtaç bir husus. ﬁimdi günümüz dünyas›nda daha eski yüzy›llardan beri insanlar toplu yaﬂamaya baﬂlad›klar› andan itibaren örgütlerdeki faaliyet temsili olmak zorunda. Çünkü temsilciler kanal›yla bir hareket götüremezsek, bir örgütü,
hatta demokrasiyi, karar alma sürecini iﬂletmek mümkün de¤il. Yani böylesine büyük birimlerde örgüt ancak temsili yürü tülebilecek bir ﬂey. Tabii buradaki sorun ﬂu.
Temsili olarak götürülen bir örgüt içinde denetim nas›l olacak? Yani örgütü temsil
yetkisini hedef alan insanlar, ele geçiren insanlar nas›l denetlenecek. Bu, seçimlerle
ilgili olarak demokrasi çok dile getirilir. Derler ki kimi yazarlar, “Efendim demokrasi
falan yok. 4 y›lda bir seçim oldu¤u bir demokrasi var, seçiyorsunuz, ondan sonra
temsilciniz gidiyor, art›k siz onu denetleyemiyorsunuz”. Gerçekten do¤ru. Siz ‘X’
partisinin aday› diyerek, bir adama ya da bir han›ma oy veriyorsunuz. Ondan sonra
adam gidiyor parlamentoya, o partiden istifa ediyor, gidiyor yeni partisine. Yand›
sizin oylar. Siz hiç oy vermek istemedi¤iniz Y partisine oy vermiﬂ oluyorsunuz. ﬁimdi bunun bir çaresi olmas› laz›m. 1871 Paris Komünü’nde Komün Meclisi bir çare
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arad› buna. O da ﬂu. Temsilciler kendilerini seçen insanlar›n denetiminde. Yani X
mahallesi Ayﬂe han›m› yollad› komüne, ama Ayﬂe han›m o mahallenin beklentilerine
uygun çal›ﬂm›yor. Toplan›yorlar, belli bir oranda imza topluyorlar biz Ayﬂe han›m›
azlediyoruz yeni bir temsilci gönderece¤iz diyorlar ve gönderiyorlar.
Belki böyle bir ﬂey olabilir. Bunun ilginç bir örne¤ini de, bunun ilginç bir uygulamas›n› da geçen hafta bir konferans vermek için gitti¤im Mu¤la’da gördüm. Gazetelerde de okumuﬂtum ama insanlarla bizzat tan›ﬂmak ve konuﬂmak beni daha da
umutland›rd› ve mutland›rd›. Mu¤la’da tamamen sivil inisiyatif olarak insanlar seçtikleri milletvekillerini denetliyorlar. Mu¤la milletvekillerini denetleme komitesi falan
diye MUM‹ZKO falan diye bir ﬂey kurmuﬂlar, ﬂimdi akl›mda de¤il. Nereye öneri verdi,
kaç dakika konuﬂtu, hangi günler meclisi kaytard›, hangi günler komisyona gitmedi,
adamlar çetele tutuyorlar. Bu asl›nda güzel bir seçmen davran›ﬂ›. Belki bu tür inisiyatiflerle demokrasiye daha bir iﬂlerlik kazand›r›labilir. Ama onun d›ﬂ›nda korkar›m demokrasi temsili olmak zorunda, korkar›m örgütler içinde çok iyi kat›l›m sa¤lamak fevkalade zordur. Biz gençli¤imizde o zamanlar ÜNAS bizim sendikam›zd›, 12
Mart sonras›nda TÜMAS oldu. Tüm Üniversite Asistanlar› Derne¤i. ﬁimdi orada
demokrat olmaya çal›ﬂ›yorduk. Kaç tane üyemiz, diyelim ki 200 tane üyemiz var.
Haftal›k toplant›lar›m›zda herkesin söz yetkisi var, ﬂu barda¤› ﬂuradan al›p ﬂuraya
koymuyorduk.
De¤erli arkadaﬂlar bir de benim, özellikle bizim gibi ülkelerin baﬂ›na büyük bir
dert oldu¤una, bizleri gerçek bir felakete götürdü¤üne inand›¤›m, yeni dünya düzeni
içinde alt kimlikleri ön plana ç›kartan, yani temsili demokrasi anlay›ﬂ› egemen k›l›nmaya çal›ﬂ›l›yor. Fevkalade tehlikeli. Neden? ﬁimdi günümüzde kapitalizm kendisine
en büyük tehlike olarak ulus devletleri görüyor. Yani bir zamanlar kapitalizm eski
feodal düzene karﬂ› ulus devleti savunuyordu. ﬁimdi kapitalizm ulus devlete karﬂ›
alt kimliklerin ön plana ç›kt›¤›, yani ulus kimli¤inin ikinci plana b›rak›ld›¤› ve yar›
temsili, yani üniter yap›dan uzaklaﬂm›ﬂ bir parçalanma, siyasal bir atomizasyon
beklentisinin talebi içinde. ‹ngiltere’nin yüzy›llarca uygulad›¤› böl ve yönet politikas›n› ﬂimdi ABD ‘Yeni Dünya Düzeni’ ad›yla gündeme getirdi ve maalesef oynanan
oyun biraz geç fark edildi. O bak›mdan temsili demokrasiyi daha bir hararetle savunmam›z›n gerekti¤ini ve temsili demokrasiye daha bir s›k› s›k›ya sar›lmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum. Örgüt içindeki denetim ve örgüt içinde kemikleﬂmemeye yol
açman›n çarelerini aramak durumunday›z.
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Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Öncelikle bayan arkadaﬂlar›ma söz verece¤im, kusura
bakmay›n. Bugün Dünya Kad›nlar Günü. Önce bayan arkadaﬂlardan katk› alal›m.
Buyurun Gülseren arkadaﬂ›m.

Gülseren Bayraktar
De¤erli hocam, ben Gülseren Bayraktar. 1982 y›l›nda ö¤renciniz olma ﬂerefine eriﬂtim, ‹ktisat Fakültesi’nde. ﬁimdi biraz daha yak›n siyasete gidip Milli Güvenlik Kurulu kararlar› var son tart›ﬂ›lan. Bu konudaki yorumunuzu isteyece¤iz sizden,
ﬂundan dolay›. Ülkemizdeki olaylar› ve gündemi görünce MGK tavsiyelerinin de çok
do¤ru oldu¤unu düﬂünüyorum. Özellikle imam hatiplerde ö¤renci s›n›rlamas›, temel
e¤itimin 8 y›la ç›kar›lmas› gibi. Bu önerilerin gerekli oldu¤unu düﬂünüyoruz, ancak
ﬂöyle bir ikilem de var. Bir muht›raya destek veriyor konumunda da olmay› istemiyoruz. Böyle bir s›k›ﬂm›ﬂl›k yaﬂ›yoruz. Bu konudaki yorumlar›n›z› istiyorum.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Herhalde siz benim bugünkü yaz›m› okudunuz. Ben de ayn› ﬂeyi söylüyorum. Ben
ﬂimdi onu tercüme edeyim size. Efendim 1982’de ö¤rencim olan Gülseren Han›m
MGK kararlar› ile ilgili yorumumu soruyor. ‹kilem içinde kald›klar›n›, bir yandan MGK’da
dile getirilen hususlar›n özellikle ‹mam Hatip Meslek Liseleri’nin durumunun çok fazla
rahats›z etti¤ini, temel e¤itimi 5 y›lda tutman›n 8 y›la ç›kartmaman›n çok rahats›z
etti¤ini, ama öte yandan da MGK’n›n sözle müdahalelerinden rahats›z oldu¤unu söyleyip, bu iki duygu aras›nda çeliﬂki yaﬂad›¤›n› söylüyorlar. Bu benim de asl›nda yaﬂad›¤›m çeliﬂki. Zaten ben bugünkü yaz›mda öyle dedim. Demokrat olman›n zorlu¤u dedim.
Bir taraftan ülkemizdeki ‹slam ﬂeriatç›s› fevkalade rahats›z edici ve o insanlar demokrat da de¤iller. Demokrat olmad›klar› halde demokrasinin nimetlerinden yararlanarak belirli bir taban yaratmaya çal›ﬂ›yorlar. Bundan rahats›z oluyoruz. Ama buna
karﬂ›l›k MGK’n›n ulus iradesini temsil eden parlamentonun üzerinde bir irade gibi olmas› da demokrasi ad›na rahats›z ediyor beni. Bu ikisi aras›nda iki taraf da ça¤daﬂ
laik Cumhuriyeti tehlikede görmenin rahats›zl›¤›, öte yandan ulus iradesinin tecelli etti¤i meclisin üzerinde üniformal› bir bask›n›n verdi¤i rahats›zl›k. Bu iki rahats›zl›¤›n
çapraz›nda iﬂte sigara içip, rak› içiyoruz. Baﬂka bir ﬂey yapm›yoruz. Yani ayn› rahats›zl›¤› ben de duyuyorum ve gerçekten demokrat olmak hiç de kolay olmuyor.
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Ama nihai olarak sorarsan›z bana, ben MGK’n›n bildirisinin hakl› oldu¤unu düﬂünüyorum. ﬁundan dolay› hakl› oldu¤unu düﬂünüyorum. Demokrasi içinde biraz evvel arz etmeye çal›ﬂt›¤›m gibi bir ço¤unluk olsa bile az›nl›¤›n özgürlü¤ünü ortadan
kald›rmaya hakk› yok. E¤er bir toplumda oylar›n yüzde 21’ini alan bir siyasal parti,
kendini o toplumun yüzde 100’üne biçim verme yetkisini görüyorsa burada bir antidemokrat tav›r vard›r ve antidemokrat tav›ra karﬂ› kimden gelirse gelsin, gelen her
türlü deste¤in baﬂ›m›n üstünde yeri vard›r. Kald› ki bizim silahl› kuvvetlerimiz bat›da gördü¤ümüz gibi belli bir aristokrat s›n›f›n çocuklar›ndan oluﬂan bir ordu de¤ildir. Hatta tam tersine fakirlik ilmuhaberi götürüp askeri okullara girenlerin oluﬂturdu¤u bir ordudur. Bu bak›mdan bizi endiﬂelendiren konular elbette ki ordunun
subaylar›n› da endiﬂelendirmektedir ve onlar›n bu tavr›n› do¤al karﬂ›lamak gerekir.
Ama burada bir parantez daha açmak isterim. Çok parantezli konuﬂuyorum bugün,
ama bir parantez daha açmak laz›m. Herhangi bir ordu müdahalesini de istenebilecek en son ﬂey olarak görürüm. Çünkü 1971 12 Mart›’n› da yaﬂad›k, 12 Eylül’ü de yaﬂad›k. Ordudan gelen müdahale tokat atarsa en az 2 tokat da biz yeriz, sol yer. O
bak›mdan bunu da fazla temenni etmeyelim. O bak›mdan gerçekten açmazlar içindeyiz. Fakat iﬂte k›sa dönemli politikalar uygulay›p k›sa dönemli hareketler yapmak
zorunday›z. ﬁu k›sa dönemde de ﬂu yüzde 21’lik bir oy oran›yla toplumun tümüne
yön vermek isteyen insanlara karﬂ› her türlü ç›k›ﬂ› kabul etmek durumunday›z.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Baﬂka söz isteyen? Buyurun.

Bir Kat›l›mc›
Hocam yüzde 21 oy oran› demiﬂtiniz. Ben bu yüzde 21 oy oran›na da inanm›yorum. Çünkü çöplüklerden ç›kan oylar›n hesab›n› hiç kimse vermedi. Her ﬂeyden önce onun hesab›n› vermeleri laz›m. Bizim burada en az yüzde 21 oy oran› diye söz etmemiz için.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Yani yüzde 21 olmas›n da 20 olsun, 19 olsun. Fazla bir ﬂey de fark etmiyor.
Ama netice itibar›yla bunlar›n belli bir taban tutturduklar›na kuﬂku duymuyorum.
Yani iﬂte netice itibar›yla sokaktaki her 5 kiﬂiden 1 tanesi bunlara oy vermiﬂ. Ama
21 olmuﬂ, 19 olmuﬂ fark etmiyor. Ama ﬂunu söyleyebilirsiniz. Asl›nda Refah’a oy ve-
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ren kitle, ama yüzde 21, ama yüzde 20, ama yüzde 23’lük kitle Türkiye’de bir ﬂeriat
düzeni olmas›n› istedi¤i için oy vermiﬂ falan de¤ildir. Bunlar›n önemli bir bölümü
memleketimizdeki sosyoekonomik yap›n›n bozuklu¤undan, merkez sa¤dan veya merkez soldan umudunu kesip, sofras›ndaki ekme¤i biraz büyütmek ya da ne bileyim
daha sa¤l›kl› bir evde oturmak, çocu¤una daha iyi bir e¤itim imkân› sa¤lamak, efendim kendine bir iﬂ güvencesi sa¤lamak amac›yla “adil düzen” denen yalan› izlemiﬂtir. Hiç kimse aptal de¤il, adil düzenin olmayaca¤›n› tahmin ediyordur, ama hani
denize düﬂen y›lana sar›l›r misali oy vermiﬂlerdir. Zaten Refah’›n oy ald›¤› harita incelenirse büyük kentlerin gecekondu semtlerinde a¤›rl›kl› olarak görüyoruz ve Güney
ve Güneydo¤u’nun fukara bölgelerinde yo¤unluklu olarak görüyoruz. Bir de k›rsal kesimin topraks›z köylerinin yo¤un yaﬂad›¤› köylerde görüyoruz Refah’›. Demek ki Refah’› ortaya ç›kartan ﬂey bir din devleti, bir ﬂeriat devleti hususu olmaktan ziyade
daha iyi bir ekonomik yaﬂama ulaﬂmak arzusu. Burada do¤ru de¤erlendirmek, do¤ru tespit etmek gerekti¤ini düﬂünüyorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz hocam. Tabii hocam bizim arkadaﬂlar›m›z yavaﬂ yavaﬂ aç›l›rlar. 5’e çeyrek kala da sizi u¤urlayaca¤›z. Ondan sonra da kokteylimiz var, epey
bir vaktimiz var. Serpil Zorbozan arkadaﬂ›m söz istiyor. Serpil Han›m yönetim kurulu üyemizdir.

Serpil Zorbozan
Bugün gerçekten ülkemizin içinde bulundu¤u durum benim için de özel bir
önem arz ediyor. Biraz önce Gülseren Han›m güzel bir ﬂeye de¤indi. Sanki bir ikilem
yaﬂ›yoruz. ﬁeriat m› yoksa buna karﬂ› ç›k›labilecek güç askerler mi ikilemi. Ben biraz bunu açmak istiyorum veya açabilir misiniz demek istiyorum. Benim kuﬂa¤›m
özellikle 77, 78, 80 kuﬂa¤›y›z k›saca ve de gerçekten yok edilmeye çal›ﬂ›lan bir kuﬂak olduk. Tabii sizler bir de 12 Mart’› yaﬂad›n›z ama gerçekten toplu ac›lar yaﬂad›k. Bu anlam›yla özellikle bu günlerde sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, ayd›nlara, yazarlara çok büyük görevler düﬂtü¤ünü düﬂünüyorum. Böyle bir ikilemimiz
olmamal› diye düﬂünüyorum. Elbette ki ordu için de farkl› düﬂünmüyorum. Onlar da
bizler gibi insanlard›r, bizim gibi ülkesini düﬂünen insanlard›r ama en büyük görev
sivil toplum örgütlerinindir diye düﬂünüyorum. Böyle bir ikilemi özellikle yaﬂamama-
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l›y›z. Bunun yaﬂat›lmamas› konusunda da yani ﬂeriat m› veya ordu mu ikilemi aras›nda gerçekten sivil toplum örgütleri, yazarlar, ayd›nlar, özellikle partilere çok
önemli görev düﬂtü¤ünü düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Ben de tabii ki o düﬂünceyi paylaﬂ›yorum. Elbette gözümüzü k›ﬂlaya de¤il,
topluma dikmek zorunday›z. Elbette silahl› kuvvetlere de¤il, toplumdaki sivil toplum
örgütlerine dayanmak zorunday›z. Fakat iﬂler öylesine karmakar›ﬂ›k hale getirildi
ki, bundan birkaç y›l öncesine kadar hatta geçen y›la kadar çok de¤erli meslektaﬂlar›m›z, tarikatlar›n da sivil toplum örgütü oldu¤unu ileri sürüyorlard›. Yani demokrasiye iﬂlerlik kazand›rabilmek için ‹slam ﬂeriat›n› kabul eden gruplarla iﬂbirli¤inde
bulunan, yazan arkadaﬂlar›m›z oldu. Bunu da unutmamak gerekir. Tabiat›yla herkesi yerli yerinde koymak laz›m. Ordu kendi yerinde olacak, parlamento kendi yerinde.
Her ﬂeyin üzerinde, parlamentoya duyulan sayg› ulusa duyulan sayg›d›r. Çünkü
parlamentodaki tek tek insanlar›n önemi yoktur, o insanlar bu toplumun iradesini
temsil etmektedir, yani bu konuda da hiçbir kuﬂkumuz yok. Ama ben bir konunun
alt›n› çizmek isterim. Dün akﬂam Demirel’in konuﬂmas›nda da irtica bir kaç kere
gündeme geldi. Efendim bizim kuﬂak çok duymuﬂtur ﬂu laf›. Siyaseti okula sokmayal›m, orduyu k›ﬂlaya sokmayal›m ve camiye sokmayal›m. ﬁimdi okula sokulmamaya
çal›ﬂ›l›yor. Zaten siyaset okula girdi mi ard›ndan çelik kuvvet giriyor okula ve çok
kötü giriyor. K›ﬂlaya da sokmayal›m diyoruz yani karﬂ› ç›k›yoruz. ﬁuradaki herkes
yani bir yandan antilaik hareketlere karﬂ› orduya bakarken de bu bakmas›ndan dolay› hafif bir mahcubiyet duyuyor. Eminim bundan. Tamam, k›ﬂlaya da sokmayal›m,
ama cami? Tam siyaset oldu, camiye siyaset girdi. Hem de öyle bir girdi ki. Bugün
Türkiye’deki 80.000 caminin yar›s› Refah’›n propaganda merkezi gibi çal›ﬂ›yor. Yani
ﬂimdi üç yere siyaseti sokmayal›m diyoruz ama o üç yerde biri tamamen politize
olmuﬂ durumda. ﬁimdi camiye girmiﬂ siyaset. O zaman ister istemez k›ﬂlaya da
giriyor, ister istemez okula da giriyor. Yani bunu engellemek pek mümkün de¤il gibi
geliyor.

Yahya Ar›kan
Hocam teﬂekkür ediyorum. Ben de bir saptama yapmak istiyorum. Özellikle
bu son üniversitede oluﬂan ö¤renci olaylar› nedeni ile biz ‹stanbul Meslek Odalar›
olarak say›n rektörü ziyarete gittik. Ö¤rencilerin talebi 5 konudayd›. 1) Harçlar
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kalks›n diyorlar. 2) Özelleﬂtirme dursun diyorlar. 3)Sa¤l›kta f›rsat eﬂitli¤i olsun diyorlar. 4) E¤itimde f›rsat eﬂitli¤i olsun diyorlar. 5) Ö¤renciler yönetime kat›ls›n diyorlar. Ama rektörü dinledik, konuﬂtuk, konuﬂtu. Bunlar ö¤rencileri ilgilendiren konular de¤ildir diyor, o ülkenin genel sorunlar›d›r diyor. Tabii ki genel zihniyet bu maalesef. Evet baﬂka söz isteyen arkadaﬂlar›m›z? Buyurun Ayﬂin Han›m. Erkek arkadaﬂlar›ma daha sonra söz verece¤im. Özür diliyorum.

Ayﬂin Hangül
Hocam k›saca ﬂu duygular›m› dile getirmek istiyorum. Bu konudaki öneri ve
görüﬂlerinizi de almak istiyorum. Geçenlerde bir kad›n dergisinde bir yaz› okumuﬂtum. Aﬂa¤› yukar› bir y›l önceki bir yaz›yd› bu. Refah Partisi’ne kay›tl› kad›n üyeler
bir tek amaçlar›n›n olduklar›n› ifade ediyorlard›. Onlar bu örgütlenmenin iﬂte hepimizin bildi¤i gibi sabah namaz›nda sokaklara ç›k›p ev ev dolaﬂarak, insanlarla diyaloglar kurarak yapt›klar› bu örgütlenmenin, esas ideolojik amac›n›n da ötesinde bir
inan›ﬂ bu. Sonuçta bir ibadet yapt›klar›n›, bunun kendileri için Allah’a yönelik, Allah
ad›na yap›lm›ﬂ bir ibadet oldu¤unu ifade ediyorlar. Böyle bir inan›ﬂlar› var. Buna o
kadar inan›yorlar ki iﬂte sokaklara dökülüyorlar, partilerini daha büyütmeye çal›ﬂ›yorlar, örgütleniyorlar. ﬁimdi ben bu yaz›y› okudu¤umda da ﬂu anda dahi ayn› duygular içindeyim. Onlar›n bu inançlar› yani ideolojileri var. iﬂte onlar için Allah ve
O’nun ad›na yap›lan her türlü çal›ﬂma O’na hizmettir, O’na ibadettir. Tek amac›m›z
bu. ﬁimdi kendi gençlik y›llar›m› düﬂündüm. Bizler de buradaki birçok meslektaﬂ›m,
birçok yaﬂ›t›m, gençlik y›llar›m›zda bizlerin de inançlar› vard›. ‹badet de¤ildi bu, Allah ad›na bir inanç de¤ildi, ideolojiler ad›na bir inançt›. Bizler de o dönem gençlik örgütlerinde, üniversitelerde, okullarda buna yönelik kendi inançlar›m›za yönelik çal›ﬂmalar içindeydik. Gecemizi gündüzümüze katard›k, kitaplar okurduk, sabahlara kadar tart›ﬂ›rd›k. ‹nançlar›m›z vard›. Yani eleﬂtirdi¤imiz sistemi, eleﬂtirdi¤imiz düzeni
kendi ülkemiz içinde de¤iﬂtirebilece¤imize yürekten inan›rd›k. Öyle inan›rd›k ki, bu,
toplumun her kesiminde sanattan sinemaya, müzi¤e her yana yans›m›ﬂt›. Tüm
gençlik örgütlerinde, iﬂte siyasi partilerdeki gençlik kollar›nda, kad›n kollar›nda bile
bu inanç çok hâkimdi. Bu u¤ura, bu düzeni de¤iﬂtirebilece¤imize olan inanc›m›zla
bizler de çok aktif çal›ﬂabiliyorduk. 70 y›llar›n› çok fazla yaﬂamad›m ben ama elbette an›ms›yorum. 80’i dün gibi yak›n tan›yan, yaﬂayan birisiyim. 1980 sonras› demokrasinin bunca katledilmesine iﬂte 12 Eylül’ün ülkemizde yaratt›¤› o inan›lmaz
boyutlardaki katliamlara, kay›plardan sonra biz 12 Eylül’ün hesab›n› soraca¤›m›za
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inanarak, yeni demokratik düzenler içinde yeniden yerimizi ald›k. ‹ﬂte partiler kuruldu, inand›¤›m›z partilere girdik, gene gençlik kollar›nda, kad›n kollar›nda veya iﬂte
komisyonlar anlam›nda o inanc›m›z vard›. 12 Eylül’ün hesab›n› soraca¤›z diyorduk,
inan›yorduk ve o inançlar içinde elimizden geldi¤ince çabalar sarf etmeye çal›ﬂt›k,
bu günlere geldik. Ben gerçekten bu konuda belki karamsar›m bu inançlar›m›z› giderek yitirdik. ‹ﬂte çal›ﬂt›¤›m›z partinin ülke sorunlar›na çözümler getiremedi¤ini, yerel yönetimlerdeki baﬂar›s›zl›klar›, çok geniﬂ bir ﬂey çizmek istemiyorum ama bugün
geldi¤imiz noktada ben art›k neye inanaca¤›m› veya inand›¤›m ideolojilerin, inand›¤›m düﬂüncelerin Türkiye’de hayat bulamayaca¤› gibi veyahut bununla ilgili daha
çok bedeller ödememiz gerekti¤ini düﬂünmeye baﬂlad›m. Çünkü geçmiﬂte Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’nda bedeller verdik, iﬂte 70 darbesinde verdik, 80’de verdik. Asl›nda bir tak›m bedeller ödedik ama ben baz› haklar›n demokrasinin yani kendi ülkemizde bu kadar önemli, bu kadar bir hava, su gibi ihtiyaç oldu¤unu kamuoyu taraf›ndan henüz
özümsenmedi¤i inanc›n› taﬂ›yorum.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Ne gidecek baﬂka bir yerimiz var, ne baﬂka bir yere gitmeye niyetimiz var. Burada yaﬂayaca¤›z, bizim ülkemiz buras›, çocuklar›m›z burada yaﬂayacak, bu mücadeleye devam edece¤iz. Biz asl›nda fevkalade güzel planlanm›ﬂ bir oyunun kurban›
olduk. Yani ad›m ad›m biz 12 Eylül’e getirdiler, 12 Eylül’de bütün özgürlüklerimizi s›n›rland›rd›lar. 12 Eylül sonras›nda Türkiye’de 650.000 kiﬂi tezgâhtan geçti yani
gözalt›na al›nd›, bir k›sm› iﬂkence gördü ve dolayl› olarak milyonlarca insan 12 Eylül’ü birinci dereceden yaﬂad›¤›n› hissetti. ‹nsan›z, korkular›m›zla, zaaflar›m›zla,
umutlar›m›zla örne¤in; benim Elaz›¤’da bir arkadaﬂ›m›n kardeﬂi resmi bir kamu kuruluﬂunda iﬂe girece¤i zaman yap›lan güvenlik soruﬂturmas›nda, ‹stanbul’daki amcas›n›n o¤lu DevYol davas›nda gözalt›nda diyerekten iﬂe al›nmad›. Yani toplumu
böylesine dolayl› ﬂekillerde bile kendi anlay›ﬂlar›na göre bir temizlemeye tabi tuttular. Bir k›s›m insanlar›m›z korktu, bir k›s›m insanlar›m›z ürktü, bir k›s›m insanlar›m›z
psikolojikman çöktü, bir k›s›m insanlar›m›z karﬂ› tarafa geçti. Yani kolay de¤il, a¤›r
bedellerdi bunlar. Bunu yapan insanlara k›zd›k, eleﬂtirdik, kavga ettik ama ben neden oldu¤unu anlayabildim. 12 Eylül’ün sonras›nda, 1983-84’te ﬂöyle yaralar yavaﬂ
yavaﬂ sar›lmaya baﬂland›. ‹ﬂte o zamanki sol bir parti, Sosyal demokrat Halkç›
Parti yerel seçimlerde büyük bir baﬂar› elde etti ama kadro yoktu. Seçilen insanlar
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seçilmesi gereken insan lar›n C tak›m›yd›. Çünkü 650.000 kiﬂi Türkiye’deki sol partilerin, merkez sol partilerin asl›nda beyin tak›m›yd›. O çocuklar o günlerde 22-25
yaﬂ›nda olan insanlar. 10 sene sonra 30-35 yaﬂ›nda her biri meslek sahibi gençler
olarak bu sorumluluklar› devralacaklard›. Onlar tamamen da¤›t›lm›ﬂlard› ve medya
gerçekten çok iyi niyetli de olsa bu konuda yetersiz bir tak›m insanlara kald› ve bir
hayal k›r›kl›¤› daha yaﬂand›. Yani ﬁimdi asl›nda biz bu süreci yaﬂamaktay›z. Oynanan bir oyundu ve oynanan bu oyunu güzel oynad›lar ve biz de bu oyuna geldik maalesef. ﬁimdi vard›¤›m›z bu noktada geriye dönme diye bir ﬂans›m›z yok.
Netice itibar›yla ba¤r›m›za taﬂ bas›p kavgam›za, mücadelemize devam etmek
zorunday›z ve ﬂunu da özellikle ben alt›n› çizmek istiyorum. Ben zaman zaman çok
iyimser olmakla eleﬂtirilirim. Bu iyimserli¤im benim biraz da iyimserli¤i oynamakt›r.
Çünkü bizim karamsarl›¤›m›z, kötümserli¤imiz, hatta pani¤imiz karﬂ›m›zdaki insanlara güç veriyor. Onlara bu gücü vermememiz laz›m. Bak›n 1994’te yerel seçimlerde
Refah Partisi yüzde 30 civar›nda oy bekliyordu ve 1000 civar›nda belediye baﬂkanl›¤› alaca¤›n› umut ediyordu. Sonra o yerel seçimlerdeki oy oran› yüzde 19’da kald›
ve 360 yerde belediye baﬂkanl›¤›n› kazand›. Refah’ta müthiﬂ bir panik oldu. ‹lk iki
gün, sonra iki noktadan kendilerini h›zla toparlad›lar. Birincisi bunlardan ‹stanbul
ve özellikle Ankara belediye baﬂkan l›klar›n› almalar› çok moral yapt› onlara. Düﬂünün Atatürk baﬂkentinde Refah Parti’li belediye baﬂkan› oldu. ‹nan›lacak gibi de¤il.
‹kincisi de bizim cephedeki panik. Bizim çevredeki panik ve ﬂaﬂk›nl›k adamlara müthiﬂ moral ve h›z kazand›rd›. Ondan sonra Erbakan, “‹ktidara gelece¤iz de, kanl› m›,
kans›z m›” diye konuﬂmaya baﬂlad›. Yani durumu tespit ederken gerçekçi olmam›zda fayda var. Ama bu durum tespitini yapt›ktan sonra karamsar olmam›zda hiç
bir fayda olmad›¤› gibi benim samimi kanaatim bunun zeminidir.
De¤erli arkadaﬂlar›m ben tarihçi de¤ilim. Ben iktisat ve sosyal bilimciyim.
Ama tarih üzerine yo¤unlaﬂt›m ve tarih üzerine yo¤unlaﬂmam da tarihi çok merak
etti¤imden de¤il, günümüzü daha iyi anlayabilmek için. Sürekli olarak mukayese
yapmaya çal›ﬂ›r›m tarihsel olarak. Ben 1990’lar›n koﬂullar›n› 1907’nin koﬂullar›yla
mukayese etti¤im zaman umutsuz olmay› çok yanl›ﬂ buluyorum, çok haks›z buluyorum. Bugün biz 1919’lardan 1930’lardan çok daha ileri bir noktaday›z, geri dönülmez bir noktaday›z. Düﬂünün Mustafa Kemal ile beraber 19 kiﬂi Samsun’a ç›kt› ve
o günün Anadolu’sunda bir toplasan›z herhalde Mustafa Kemal gibi düﬂünen 500
tane adam yoktu. Ama o kadro, o inatç› kadro Cumhuriyeti kurabildi ve ça¤daﬂ bir
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devletin temellerini atabildi. Nas›l atabildi bunu? Mucize de¤il bu, çünkü o toplumda
bunun zemini vard›. Ben derslerde de onu söylüyorum, belki ö¤rencim hat›rlar. Büyük adamlar› abartmamak laz›md›r. Büyük adamlar önemlidir ama o toplumlar›n
sosyoekonomik koﬂullar› da çok önemlidir. Mesela benim samimi kanaatim ﬂudur ki,
pek çok yak›n insanlardan duydum bunu, e¤er Atatürk olmasayd› Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Hiç kuﬂkunuz olmas›n. Burada büyük adam›n önemi var. Ama Atatürk
ve arkadaﬂlar›n› al›n o günün Afganistan’›na götürün veya M›s›r’›na götürün, hiç bir
ﬂey yapamazlar. Yani o toplumun yap›s›yla, o topluma yön vermek isteyen büyük
adam›n iradesi birleﬂti¤i zaman bir ﬂeyler yap›labiliyor. ﬁimdi biz o günlerden fersah fersah ilerdeyiz. 1920’lerde Türkiye’de bir referandum yap›lsayd› efendim hilafet düzeni ve ﬂeriat m› istiyorsunuz, ça¤daﬂ Cumhuriyet mi deseydiler hiç kuﬂkunuz olmas›n hilafet isteyenler ço¤unluktayd›. Bugün böyle bir referandum yap›n,
hatta iddia ediyorum bugün referandumu Refah’a oy veren insanlara yap›n gene de
ça¤daﬂ Cumhuriyet isteyenler ço¤unluktad›r. Demek ki bizim üzerinde çal›ﬂaca¤›m›z malzeme eskisine oranla çok daha iyi. O zaman yapmam›z gereken ﬂey moralimizi düzeltmek ve b›kmadan usanmadan çal›ﬂmalar›m›za devam etmek.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Buyurun arkadaﬂ›m.

Bir kat›l›mc›
Hocam ben iki konu üzerindeki görüﬂlerinizi almak istiyorum. Birincisi, bir toplumsal muhalefet geliﬂiyor yavaﬂ yavaﬂ. Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n Atatürk devrimlerinin uygulanmas› yönünde bir toplumsal muhalefet geliﬂiyor. Son günlerde bir
haber okudum ve çok hoﬂuma gitti. Özellikle bunu bir bayan›n yapmas› daha da çok
hoﬂuma gitti. Yeﬂil sar›kl› ve elbiseli bir erke¤i gören bir bayan gidiyor hakk›nda suç
duyurusunda bulunuyor. K›l›k K›yafet Yasas›’na uymad›¤›ndan dolay› dava aç›yor
hakk›nda. ﬁimdi bu hoﬂ bir örnek. Buna benzer iﬂte E¤itim Ö¤retim Birli¤i Yasas›’yla ilgili olarak, k›l›k k›yafet yönetmeli¤iyle ilgili olarak baﬂlayan muhalefet konusundaki fikirleriniz nedir? Bu muhalefet daha geniﬂ olarak nas›l örgütlenebilir, Türkiye’deki ﬂeriat örgütlerinin önünü kesmek amac›yla. Bu konudaki görüﬂlerinizi almak istiyorum. ‹kinci konuda, bu son Susurluk olay›yla gündeme gelen iﬂte siyaset,
mafya, çete konusundaki görüﬂlerinizi al›rsak sevinece¤iz.
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Toktam›ﬂ Ateﬂ
Efendim tabii devrim kanunlar›n›n tümünü uygulamak mümkün de¤ildir. Gerçekçi olal›m, e¤er böyle bir ﬂeye kalkarsak bana hocam diyemezsiniz. Siz Bay Toktam›ﬂ demek zorundas›n›z, ben Bayan Ülker demek zorunday›m. Tabii ama bunlar›
korumak gerekti¤ini düﬂünüyorum ben. Biraz nostaljik bir biçimde ﬂimdi bu sar›kl›,
cüppeli adamlara gelince bu din adam› kisvesidir ve bu yasayla düzenlenmiﬂtir. Ancak dini görevleri s›ras›nda böyle giyinebilirler. Asl›nda benim anlamad›¤›m ﬂey ﬂu.
Dünyan›n hiç bir ülkesinde, hangi dinden olursa olsun, insanlar›n din adam› kisvesine girip dolaﬂmas›na izin vermezler. Hadi bugün Almanya’da adam›n biri kendisine
çok yak›ﬂt›¤›n› düﬂünerek papaz k›yafetini giyse önce papazlar karﬂ› ç›kar. “Ne bu
k›l›k” derler. Ne bileyim Vietnam’da bir adam kendine çok yak›ﬂt›¤›n› düﬂünüp kafas›n› kaz›t›p, turuncu cüppe giyse önce Budist papazlar ona “Gel bakay›m buraya,
nedir senin bu halin” derler. Ama bizde maﬂallah imamlar›m›z, müezzinlerimiz dayand›klar› taban› dar›ltmamak için böyle cüppeli, sar›kl› dolaﬂanlara, böyle etekleri
sal›na sal›na pek itiraz etmiyorlar, hatta hoﬂlan›yorlar. ‹ﬂte o zaman görev savc›lara düﬂüyor. Savc›lar da yapmay›nca vatandaﬂa düﬂüyor. ﬁimdi bu muhalefeti
nas›l toparlamak mümkün? Bu tabiat›yla sadece sivil toplum kuruluﬂlar› demokratik platformlarla olacak bir ﬂey de¤il. Yani öyle ﬂeyleri de yapmak laz›m. Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da bu konuda duyarl› olmas› ve bu duyarl› olmaya ek olarak da
belli bir platform oluﬂturmaya çabalamas› çok faydal›. Ancak bence bunun çözümü
siyasal partilerdedir. Yani bu tür platformlar ve bu tür örgütler siyasal partner ve
sendikalarla dirsek temas› içinde bir cephe oluﬂturduklar› takdirde bir k›ymeti abidesi olabilir bunun. Zannederim yap›lmas› gereken ﬂey budur.
Susurluk’a gelince tabiat›yla duymakta oldu¤umuz zaten okumuﬂ oldu¤umuz
kirli iliﬂki. Maalesef demiyorum, iyi ki bir kaza sonucunda ç›kt› ortaya. Yani bir tarafta önce mangalda kül b›rakmay›p sonra Van kedileri gibi pisiye dönen Sedat Bucak, efendim öbür tarafta kahraman muamelesi gören elleri kanl› bir Abdullah Çatl›
ve bir tarafta hala ne oldu¤unu de¤erlendiremedi¤im Hüseyin Kocada¤. Bir garip
iliﬂki, bildi¤imiz bir iliﬂki ama gözümüze girercesine ortaya serildi. Unutturmaya çal›ﬂ›yorlar, onu da biliyoruz unutturmaya çal›ﬂ›yorlar ve onu da unutmamaya çal›ﬂ›yoruz, onun aksine çal›ﬂ› yoruz. ﬁimdi onun ad›n› koyal›m do¤ru bir ﬂekilde.
De¤erli arkadaﬂlar›m, devlet eﬂk›yan›n yöntemleriyle hareket edemez. ﬁimdi
bunu itiraf edelim ki bu tür politikalar Güneydo¤u’daki PKK hareketini ciddi bir ﬂe-

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1659

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1660

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

kilde durdurmuﬂtur. Bunu kabul edelim, ama gene de devletin eﬂk›yan›n yöntemleriyle hareket etmesini içime sindiremiyorum. ‹kinci olarak devletler zaman zaman
yasad›ﬂ› kiﬂilerle belirli pazarl›klara otururlar. Bunun çok örnekleri vard›r. Avrupa’da
da vard›r, Amerika’da da vard›r. Örne¤in ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda Amerikan silahl›
kuvvetleri Sicilya’ya ç›kartma yapt›¤› zaman bir tak›m mafya babalar›yla anlaﬂmalar yap›ld›¤› söylenir, ama sadece söylenir. Bir tak›m hareketlere bak›nca, bir tak›m
k›lavuzlara, rehberlere, onlar›n mafya kökenli oldu¤unu ve Amerikan kuvvetlerine yol
gösterip bir tak›m rehberlerin mafyan›n direktifiyle bu yard›m› yapt›klar›n› tahmin
edebiliyoruz. Ama bunlar sadece söylenti ve tahminler. Bizde tam tersi olmuﬂ,
adam kanun d›ﬂ› devletle pazarl›k etmiﬂ ve kendince bir iﬂlem yapm›ﬂ, ondan sonra
yapt›¤› iﬂ hoﬂuna gitmiﬂ, kendi ad›na iﬂler yapmaya baﬂlam›ﬂ. Yani bu nefretle k›nanmas›, derhal üzerine gidilmesi gereken bir durum. Adam kahraman gibi dolaﬂ›yor orada, yani olacak ﬂey de¤il. Yani bu demokrasimizin çok büyük bir ay›b›d›r.
E¤er biz bunu sineye çeker unutulmas›na raz› gösterirsek, yani ﬂu anda bizim kuﬂak büyük vebal alt›ndad›r. Bunun unutturulmamas› ve bunun suçlular›n›n ç›kar›labilmesi için üzerine gitmek zorunday›z ve bunun arkas›nda çok ilginç ﬂeyler tahmin
ediyorum. Yani üzerine gidilmesi gerekir, üzerine gidiyoruz ve devam edece¤iz. Baﬂka çaresi yok.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Buyurun.

Bir kat›l›mc›
Hocam hoﬂ geldiniz. Biraz önce de Ayﬂin Han›m›n bahsetti¤i 1000, 2000,
3000 kiﬂi 12 Eylül’e kadar ve 12 Eylülden sonra yok edildi, düﬂünen beyinler. Ne
mutlu ki yine de sizin gibi insanlar bitmiyor. O kadar verimli topraklar, o kadar verimli bir toplumuz ki. Hepimiz de herhalde çok mutluyuz ki sizin gibi hocalar›m›z ﬂu
ortamda gene her ﬂeye ra¤men bir ﬂeyler ö¤reniyoruz. ﬁimdi benim size sorum, 12
Eylül’den önce bizler ö¤renciydik, aﬂa¤› yukar› ayn› kuﬂa¤›z. ﬁimdi anne babalar olduk, fakültelere ö¤rencilerimizi gönderiyoruz. Daha önce annelerimiz, babalar›m›z
endiﬂeliydi, bizleri vedalaﬂarak u¤urluyorlard›. ﬁimdi bizler ayn› duruma düﬂtük. De¤iﬂen bir ﬂey olmad› gibi. Fakat Ayﬂin arkadaﬂ›m›z gibi evet her ﬂeye ra¤men postallar›n rapraplar›, Refah’›n rapraplar›, ﬂeriat›n rapraplar›, her ﬂeye ra¤men yaﬂ›yo-
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ruz, yaﬂayaca¤›z ama umutsuz de¤ilim. ﬁimdi umutsuz de¤ilim derken sizler, 12 Eylülden önce de ö¤rencilerinize hocal›k yapt›n›z ve ne mutlu ki hala yap›yorsunuz. ‹nﬂallah torunlar›m›za da yapars›n›z. Gençlikten gerçekten umudunuzu yitiriyor musunuz, büyük bir de¤iﬂim var m›? Yani ne farkl›l›k var, umutlu musunuz yoksa o
tabloyu karanl›k m› görüyorsunuz? Çünkü gençler gelece¤imizin teminat›, onlara
teslim ediyoruz.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Önce iltifatlar›n›z için teﬂekkür ediyorum. Asl›nda de¤erli arkadaﬂlar›m pek
çok meslektaﬂ›m›z benim gibi çabalamakta, sa¤da solda dolaﬂmakta, konferanslar
vermekte. O kadar da az de¤iliz, hiç bir kuﬂkunuz olmas›n. Gayret ediliyor, mutlaka
bu emeklerin karﬂ›l›¤› al›nacak. Gençlerimize gelince 12 Eylül’ü izleyen bir kaç y›lda
do¤rusunu isterseniz beni de karamsarl›¤a iten bir gençlik vard› karﬂ›mda. Efendim
fevkalade köﬂe dönmeye çal›ﬂan, paray› bütün de¤erlerin üzerinde gören ve bütün
hayat›n› para kazanmaya endeksleyen insanlar vard›. Sonra bunlar gitti. ﬁimdiki
gençlerimiz emin olun sizlerden daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü ﬂu andaki gençlerin
sahip oldu¤u imkânlara siz sahip de¤ildiniz, biz hiç sahip de¤ildik. Ama ﬂu andaki
benim karﬂ›mdaki ayn› ö¤renciler. Hepsi yurtsever çocuklar, hepsi bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yor, dünyalar› daha geniﬂ onlar›n. Yani biz biraz dar bakard›k, bizim için ideolojiler çok önemliydi. Onlar içinde ideoloji önemli ama o ideolojinin d›ﬂ›nda baﬂka
ﬂeyler de önemli. Mesela bak›n bizim uluslararas› iliﬂkiler bölümünün bir kulübü var.
Bu kulüpte çok iyi niyetli bir grup çal›ﬂ›yor. Baya¤› 600 ö¤rencimiz var bizim. Seçimde 500’e yak›n oy kullan›ld›. Yani bütün ö¤renciler ilgili bu kulüple. K›ran k›rana
bir mücadele ettiler, bir yönetim oluﬂtu. Belli bir ideolojik yap›lar› da var. Fakat bunlar›n ilk yapt›klar› ﬂey bölümün pis olmas› veya kütüphanenin iﬂlevini görememesi oldu. Önce imece yapt›lar bölümü temizlediler, ondan sonra kütüphaneye el att›lar.
Bakt›lar kendilerini aﬂ›yor, proje yapt›rd›lar mimar bir arkadaﬂlar›na, getirdiler dayad›lar burnuma. ‹ﬂte “Buna finans bulun hocam, kaynak bulun hocam” diyerekten.
Tabi ben kaynak buldum. ﬁimdi o kütüphane de düzenlenecek. Bu çocuklar biraz daha pratik, bu çocuklar biraz daha sonuç al›c›. Ama sorunlar yok mu, var.
Bir baﬂka husus da gençlerle ilgili vurgulayay›m. ﬁimdi gençlerin dönemi bittikten sonra ö¤renci toplant›lar›nda ﬂöyle bir manzarayla karﬂ›laﬂ›yorum. Bir tarafta Milli Gençlik Vakf›’ndan gelen ﬂeriatç› ö¤renciler bir grup, bir tarafta küçük bir
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solcu grup, solcu mu, Kürtçü mü, PKK’c› m› belli de¤il. Bir de büyük bir sessiz ço¤unluk olurdu. O sessiz ço¤unlu¤un sesi ç›kmaz olurdu. Onlar o arada ba¤r›ﬂ›rlard›, birbirleriyle itiﬂirlerdi, bunlar da hayretle onlar› seyrederlerdi. ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m
bu sessiz ço¤unlu¤un sesi ç›kmaya baﬂlad›. O sessiz ço¤unlu¤un sesi ç›kmaya baﬂlad› ve hepsini susturuyorlar ve bu ses yükselmesi Refah’›n yükselmesiyle beraber baﬂlad›. Yani yerel seçimdeki sonuçtan sonra ayaklar›n alt›ndaki taban kaymaya baﬂlay›nca kendini Cumhuriyetçi, Atatürkçü olarak tan›mlayan, buna bulaﬂmak istemeyen
çocuklar kendilerini bulaﬂmak zorunda hissettiler ve maalesef U¤ur Mumcu’nun da alçakça öldürülmesi bu gruba müthiﬂ bir hareketlilik getirdi. ﬁimdi art›k toplant›larda
öyle sessiz ço¤unluk yok, o sessiz ço¤unlu¤un da sesi ç›k›yor, haklar›n› da çat›r çat›r
savunuyorlar. Tabii her konuda anlaﬂabiliyor muyuz? Anlaﬂam›yoruz. Geçenlerde o kulüpten iﬂte geldiler bana. ‹ﬂte ﬂu, ﬂu konularda anlaﬂam›yoruz dediler. Yani aram›zda
30 y›ll›k bir kuﬂak fark› var. E¤er bu 30 y›ll›k kuﬂak fark›na ra¤men her konuda anlaﬂ›rsak ya sizde bir bozukluk var demektir, ya bende bir bozukluk var demektir. Onun
için bu anlaﬂmazl›klarla beraber bu iﬂi yürütmeye çal›ﬂal›m dedim. Güzel bir ﬂekilde
yürüyor, onun için gençlerden umutlu olun, hiç umudunuzu k›rmay›n.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederim. Füsun Erbil arkadaﬂ›m buyurun.

Füsun Erbil
Ben Füsun Erbil. Ben, arkadaﬂlar›m ve sizin karamsarl›¤a düﬂtü¤ünüz noktalarda bile karamsar olmamaya karar verdim kendi ad›ma. Çünkü yüzy›llard›r bu toplum
ve Türkiye üzerinde belirli oyunlar oynan›yordu. Evet oynan›yor, biraz önce siz söylediniz. Böl, parçala, yönet mant›¤›n› faﬂizm ve komünizm çok güzel oynad› Türkiye üzerinde veyahut da geri kalm›ﬂ ülkeler üzerinde. Böl, parçala, yönet mant›¤›n› yaparken bunu uygulayabilmesi için iﬂte insanlar›n ﬂovenist yönlerini, din, dil, ›rk yönlerini de a¤›rl›kl› olarak iﬂleyerek bu günümüze kadar getirdik. Ama bunlara karﬂ› gelinebilmesi için
az›nl›kta olan iﬂte belirli gruplara, fraksiyonlara ayr›lmam›ﬂ, iﬂte demin de söyledi¤iniz, o suskun kesim dedi¤iniz o ö¤renci kesimi gibi suskun kalmay› düﬂünen o kesim
bugün harekete geçmeye baﬂlad›. Bunlar›n yanl›ﬂl›¤›n› böl, parçala, yönet mant›¤›n›n
art›k bundan sonra yap›lmamas› gerekti¤ini ve bunlar› herhangi bir sa¤da, solda yapanlar da dahil olmak üzere bunlar›n önünde durulmas› gerekti¤ine inand›k. Bunun da
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uygulamas›n› son günlerde yaﬂad›¤›m›z ve yar›n da son günü kutlamayla bitirece¤imiz
“1 dakika karanl›k” eylemiyle bunu Türkiye genelinde yaﬂad›k ve gördük. O suskun toplum art›k harekete geçiyor. Bu anlamda demokrasiye ve sosyal demokrasiye inanan
tüm Türkiye halk›n›n duyarl› kesiminin art›k bir tek noktaya vurdu¤u anda baﬂar›l› oldu¤unu görmüﬂ olduk. Bundan sonraki süreçte de ideolojilerimizi gerçekleﬂtirebilmek
için bir tek noktaya vurmam›z gerekti¤ine inanarak bu ﬂekilde hareket etmemizi bunun dile getirilmesi ve uygulamas›n›n yap›lmas›n› herhalde bizim gibi düﬂünen insanlar
ve sizin gibi ayd›nlar›n dile getirmesiyle ve ço¤ulcu hale dönüﬂtürmesiyle olacakt›r,
buna inan›yorum. O zaman ne Susurluklar olacak, ne Çatl›lar olacak ne de bu gerici
güçler bu ﬂekilde kendilerini güçlü hissedeceklerdir. Asl›nda çok güçsüzler, bunlar›n
güçlülü¤ü bizim da¤›n›kl›¤›m›zdan kaynaklan›yor. O da¤›n›kl›¤› biz e¤er toparlarsak onlar›n güçsüzlü¤ü de ortaya ç›kacakt›r. Bu inançla sizin bu konudaki görüﬂünüzü ve
bundan sonraki uygulamalardaki çal›ﬂmalar›n›z› nas›l de¤erlendirece¤inizi soru olarak
yöneltiyorum. Teﬂekkür ederim.

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Efendim bu sorudan ziyade tespit oldu. Tamamen kat›l›yorum ben de buna. Ne
yapmak gerekir? ‹ﬂte yapmam›z gereken örgütlenmek. Tek tek k›r›yorlar bizi. Yani demokratik olarak kat›l›m›m›z› sa¤layacak her yerde, ne bileyim ben çocu¤unuzun okul
aile birli¤inden tutun, sizi ilgilendiren her yerde, meslek kuruluﬂunuzda, mahalle muhtar›nda, e¤er mahalle futbol tak›m›n›z yenildi¤inde can›n›z s›k›l›yorsa o tak›m›n yönetiminde veya ilçe yönetiminde, ilçe belediye meclisinin yönetiminde, ilde, Türkiye’de yani
her siyasal noktada tavr›n›z› koyup kat›lacaks›n›z. Baﬂka çaresi yok, kat›l›m›n yollar›n› zorlayacaks›n›z, bunun baﬂka yolu da yok, tarih boyunca bunun baﬂka yolu da olmam›ﬂ.

Füsun Erbil
Baﬂar›y› da elde edebilmenin yolu demokrasinin de yolu art›k biz oldu¤una göre
bu demokrat düﬂünceye sahip olan insanlar›n meclise girmesi sa¤lamakla kaynaklanacakt›r, baﬂar›l› olunacakt›r. Onun için bu düﬂünceye sahip sosyal demokrasiye ve
demokrasiye inanan insanlar›n da bundan sonraki süreçte siyasal partiler içerisinde bulunmay› da yani bu demokratik kitle örgütlerinin yan› s›ra siyasal partilerde
bulunmay› yayg›nlaﬂt›rmay› gerekti¤i anlamda bu çal›ﬂman›n art›k baﬂlamas› gerekir.
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Toktam›ﬂ Ateﬂ
Tamam, bunu ben söyleyecektim benim yerime söylediniz.

Yahya Ar›kan
Bir bayan arkadaﬂ›mdan soru alaca¤›m. Buyurun.

Bir kat›l›mc›
Özür dilerim. ‹kinci kez söz ald›m ama ﬂimdi söyledi¤iniz bir ﬂey çok önemli.
Diyorsunuz ki, ben o kadar karamsar de¤ilim, benim de inançlar›m var tabii ki, mücadeleden yanay›m. Fakat ﬂunu söylemek istiyorum. ﬁimdi dediniz ki, elden geldi¤ince bu örgütlenmeye kat›lmak gerekiyor, örgütlenmek gerekiyor. ‹ﬂte mahallenizden okulunuza her ﬂey, buralarda yerimizi almam›z gerekiyor. Olmuyor hocam olmuyor. Neden olmuyor? ﬁimdi 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü. Kad›nlar›n Türkiye’de bu
karar süreçlerine, bu mekanizmalara katma yollar›, iﬂte arzu edilen bir ﬂekilde yöntemler bulunuyor ne bileyim siyasal partilerde. Örne¤in, siz de çok biliyorsunuz
olaylar› kotalar kuruldu, efendim kad›nlar›n bu sürece kat›lmas›nda teﬂvik edici bir
unsurdur denildi. Fakat asla ve asla ki ben o dönem bu tür ayr›mc›l›¤a karﬂ› ç›kanlardan biriydim. Do¤ru bulmad›m aç›kças› bu kota olay›n›. Çünkü somutta da gördük bu kotalar konulmas›na ra¤men hocam olmuyor, kad›nlar bu karar süreçlerine
kat›lam›yorlar. Çünkü neden? O kotalar› koyuyor iﬂte erkek arkadaﬂlar›m›z ve erkek
yöneticilerimiz, fakat bunu uygulayam›yorlar, samimi de¤iller. Biz de elimizden geldi¤ince bu süreçlere kat›lal›m istiyoruz, mücadele veriyoruz ama bu kotalara s›n›rlar geliyor. ‹lçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde ben delegasyonda da kota olsun
dedim, örne¤in mensubu oldu¤um partide. Asla böyle bir ﬂey gündeme bile gelmedi.
‹ﬂte milletvekili seçimlerinde ön seçimlerde bu kotalar uygulans›n. Hay›r. Bunlarda
da s›n›rlar var. O zaman bu mekanizmalar çal›ﬂamaz, mümkün de¤il hocam. Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?

Toktam›ﬂ Ateﬂ
E¤er bir kere siyasal partilerin ilçe yönetim kurulu toplant›lar›na hafta içi 8 yerine hafta sonu 2’ye al›rsan›z kad›nlar›m›z›n partiye olan ilgisi fevkalade artar. Yani
mesele oradan kaynaklan›yor benim gördü¤üm kadar›yla. Ayr›ca ne yapal›m?
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Yahya Ar›kan:
Hocam son bir soru. En arkadan arkadaﬂ›mdan alaca¤›m ve noktal›yorum. Buyurun.

Bir kat›l›mc›
Türkiye ve genelde dünya kad›nlar› hakk›nda bir ﬂeyler söyleyece¤im. Hepimizi
annelerimiz büyüttü kad›n olarak. Biz istiyoruz ki erkekler ç›ks›n kad›nlar hakk›nda kanun koysun, erkekler als›n bizi ileri götürsün, gene biz erkekler sayesinde bir ﬂeyler yapal›m. Bir kad›n dünyan›n hiç bir yerinde bir kad›na destek vermiyor. Sürekli k›skançl›k,
bir çekiﬂme. Yine erke¤e güveniyor, kad›n›n yap›s›ndan kaynaklanan bir ﬂey var burada. Yani kad›nla ilgili bir sorun var. Kad›n kendisi bu sorunu çözemiyorsa bir erkekten
niye bekliyor?

Toktam›ﬂ Ateﬂ
Çok güzel söylüyorsunuz, teﬂekkür ederim. Efendim belki ﬂimdi bu taraf duymad›, özetleyeyim, tercüme edeyim. Kad›nlar genelde erkeklerden bir ﬂey bekliyor diyor.
Siyasal olarak da bu böyle. Yani k›skançl›k vs. giriyor iﬂin içine, bir türlü kendi kendimize yapam›yoruz, diyor. K›smen do¤rudur ama bunun da sebebi var tabii. Yüzy›llar›n
getirdi¤i bir ezilmiﬂli¤in getirdi¤i bir yap›d›r bu. Zaman içinde de¤iﬂecektir. ‹nsanl›k tarihinin bildi¤imiz 2.000’lik 3.000’lik bölümüdür. 5.000-6.000 y›la kadar götürüyoruz, ama do¤ru düzgün bildi¤imiz bir kaç bin y›l› var. Hatta bir kaç yüzy›l› var. Onu da
yalan yanl›ﬂ biliyoruz. Oysaki halk ekologlar›n›n söyledi¤i o ki insanl›¤›n toplu yaﬂama
geçti¤i andan itibaren anaerkil bir aile düzeniyle yüz binlerce y›l yaﬂanm›ﬂ. Ataerkil
düzen son 10.000-12.000 y›l›n sonucu. Tabii iﬂte bir de ﬂu yan› var. Toplumsal olaylarda de¤iﬂim uzun vadededir. Hani ﬂimdi biz hepimiz kendi k›sa ömrümüzde bir ﬂeyin
sonucunu görmek istiyoruz. Bu sonucu görmedi¤iniz zaman da can›m›z s›k›l›yor. Ama
bilece¤iz ki dikti¤iniz incir a¤ac›n› meyvesini muhtemelen siz yiyemeyeceksiniz. Toplumsal olaylar› da böyle düﬂünmek laz›m. Her türlü çaban›n bir karﬂ›l›¤› oldu¤unu ve
hiç bir hakl› davan›n eninde sonunda kazan›lmas›n›n engellenemeyece¤ini bilmeniz laz›m ve bu çerçeve içinde say›n baﬂkan bugünkü toplant›y› ben kendi ad›ma noktal›yorum. Hepinize sevgiler sunuyorum.
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‘

Bizler adil bir vergi reformu istiyoruz. Vergi reformlar›n› rantç›larla de¤il,
gerçekten bu ülkenin hakiki sahipleri
olan meslek odalar›yla, tüccar›m›zla, esnaf›m›zla, iﬂverenimizle tart›ﬂmam›z›n
gerekli oldu¤una inan›yoruz.
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(10 Ocak 1998)

>>> ERDAL ‹NÖNÜ ‹LE LEVENT SÖYLEﬁ‹S‹
“ANILAR VE DÜﬁÜNCELER”
Yahya Ar›kan:
Bu ayki konu¤umuzu hepiniz yak›ndan tan›yorsunuz, Say›n Erdal ‹nönü. Kendisine sizler ad›na hoﬂ geldiniz diyorum. Erdal Bey ilk defa, birçok arkadaﬂ›m hat›rlayacaklard›r, 10 Aral›k 1994 tarihinde The Marmara Oteli’nde “Özelleﬂtirme ve Demokratikleﬂme” konulu panele gelmiﬂlerdi. Ben o günkü bir kaç an› ile bugünkü sohbete baﬂlamak istiyorum. Gerçekten çok duygulanm›ﬂt›k o gün. Panel saat
10.00’da baﬂlayacakt›, iki oturumlu bir etkinlikti. Erdal Bey saat 10.00’dan bir kaç
dakika önce geldi. Çay›m›z› içtik. Kendisi hemen saat 10.00’da salona girmemiz gerekli oldu¤unu söylediler. Tabii aﬂa¤›da da pek çok arkadaﬂ gelmemiﬂti. Dedik,
“Efendim yukar›da biraz daha çay içmeye devam edelim”, “Kesinlikle olmaz’ demiﬂti
ve saat 10.00’da salona indiler. Tabii yine de biz 10.30’a kadar meslek taﬂlar›m›z›
beklemek zorunda kald›k.
Yine o gün benim hiç unutamad›¤›m bir söyleﬂi geçti, onu da size aktarmak
istiyorum. Tabii bizim etkinliklerimizde sunuﬂ konuﬂmalar› var, bildi¤iniz gibi. Say›n
Genel Baﬂkan›m›z Mustafa Özyürek örgütümüzü tan›t›yor, iﬂte Türkiye Serbest
Muhasebeci, Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir Odalar› Birli¤i Baﬂkan› Mustafa
Özyürek diye. Birlikte oturuyoruz, yan yana. Say›n ‹nönü, “Say›n Özyürek, seni kutluyorum” diyor. “Bu kadar çok ismi teklemeden tekrar etti¤ine göre genel baﬂkanl›¤› da hak etmiﬂsin” diyor. Melih Aﬂ›k’›n köﬂesinde de ç›kt› bu espri.
De¤erli arkadaﬂlar›m, biz konu¤umuza, önce örgütümüz hakk›nda k›sa bir bilgi
verece¤iz, daha sonra sözü daha fazla uzatmadan mikrofonu kendilerine b›rakaca¤›z. Bildi¤iniz gibi Odam›z 1990 y›l›nda kuruldu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odas›. Bugün yaklaﬂ›k 13.000 üyesi, yine yaklaﬂ›k 12.000 stajyeri olan
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bir meslek odas›y›z. Tabii Türkiye’deki tüm meslek yasalar›nda oldu¤u gibi, bizim de
yasam›z ç›karken görüﬂlerimiz al›nmad›. Sorunlar›m›z var, dertlerimiz var. Biz özellikle sizi dertlerimizle, sorunlar›m›zla s›kmak istemiyoruz elbette.
Bizim örgütümüzün en temel özelli¤i e¤itime a¤›rl›k veren bir yap›da olmas›d›r.
ﬁu anda Bak›rköy’de, Kad›köy’de, Taksim’de ve ﬁiﬂli’de e¤itim birimlerimiz var. Yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin e¤itim görebilece¤i dershanelerimiz mevcut. Meslek odas› olarak
en büyük hedefimiz 3 tam gün ba¤›n›n 2’ye indirilmesi. Bu unvanlar konusunda sizleri s›kmak istemiyoruz. Üniversite mezunu olmayan›n mesle¤e girmemesi, mevcut
serbest muhasebecilerin mali müﬂavirlik yapmas› ve de tüm meslektaﬂlar›m›z›n
e¤itime tabi tutulmas›d›r. En büyük hayallerimiz bunlar. Ümit ediyoruz bunlar› da
baﬂaraca¤›z. Bir toplumun ne kadar e¤itimli olursa o kadar çok sayg›n olaca¤›na
inan›yorum. Tabii biz muhasebeciler, sadece masalarda hesaplar› kitaplar› yapan
insanlar de¤iliz Say›n ‹nönü. Toplumsal olaylara da duyarl› meslek örgütüyüz. ﬁu
ana kadar Türk vergi sistemine öneriler konulu bir rapor, Türkiye’nin demokrasi sorunu üzerine bir rapor ve önümüzdeki günlerde bas›m› tamamlanm›ﬂ Gümrük Birli¤i
ile ilgili hem hukuki boyutu hem de ekonomik boyutunun irdelendi¤i raporlar› kamuoyuna sunaca¤›z. Tabii bunlar› bizim toplumsal anlamda görevlerimiz olarak görüyoruz. Ama ben buradaki arkadaﬂlar›m›z›n özetle neler istediklerinin baﬂl›klar›n› s›ralayarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bizler adil bir vergi reformu istiyoruz.
Vergi reformlar›n› rantç›larla de¤il, gerçekten bu ülkenin hakiki sahipleri olan meslek
odalar›yla, tüccar›m›zla, esnaf›m›zla, iﬂverenimizle tart›ﬂmam›z›n gerekli oldu¤una
inan›yoruz. Son zamanlarda sizler de izlediniz, bize göre ilk defa Türkiye’de bir reform, vergi reformu tart›ﬂmaya aç›ld›. Ama maalesef belli kesimler taraf›ndan daha ç›kmadan bitirildi. Biz Susurluk’un ayd›nl›¤a kavuﬂturulmas›n› istiyoruz, çetelerin ortaya ç›kart›lmas›n› istiyoruz ve bununla ilgili bir ba¤lant› kuruyoruz. Gerçekten Susurluk ayd›nlanmadan Türkiye’de reformun yap›laca¤›na da inanm›yoruz.
Çünkü tüm karanl›k hesaplar orada dönmektedir ve biz muhasebeciler her iki konunun süratle ayd›nl›¤a kavuﬂturulmas›n› diliyoruz.
Bir baﬂka talebimiz, Türkiye’nin yar›nlar› aç›s›ndan büyük bir uçurum teﬂkil
eden e¤itimde ve sa¤l›kta f›rsat eﬂitli¤inin giderilmesini istiyoruz. Yine siz çok yak›ndan takip ediyorsunuz, özel e¤itim konusunda çok az bir kesim iyi olanaklarla
e¤itim görmekte. Toplumun büyük bir kesimi ise iyi olanaklarda e¤itim görememektedir. Bunu da yar›nlarda Türkiye’nin bar›ﬂ›n› zedeleyecek olan bir geliﬂim olarak gö-
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rüyoruz. ‹nsan haklar›na sayg›l›, ça¤daﬂ bir anayasan›n oluﬂmas›n› diliyoruz.
Son olarak ülkemizde bu kadar kirlenmenin olmamas› için hesaplar›n denetiminde muhasebecilerin ve mali müﬂavirlerin yetki sahibi olmas›n› istiyoruz. Yine yolda gelirken konuﬂtuk, yine TBMM’de bir facia yaﬂan›yor ﬂu anda. Bunlar ba¤›ms›z
meslek gruplar› olan bizler taraf›ndan denetlenmiﬂ olsa zannediyorum bu kadar da
kirlenmeler ortaya ç›kmayacakt›r. Özellikle bizim taleplerimiz, dileklerimiz bunlar.
Biz ayd›n, e¤itimli bir meslek camias›y›z ve Türkiye’mizin yar›nlar›nda söz sahibi olmak isteyen, karar sahibi olmak isteyen ve görev verilmesini isteyen genç, dinamik
bir meslek örgütüyüz. Size tekrar teﬂekkür ediyoruz. Bu cumartesi gününüzü bizlerle paylaﬂt›¤›n›z için ve tekrar arkadaﬂlar›m ad›na kat›ld›¤›n›z için teﬂekkürlerimi
sunuyorum ve sözü size b›rak›yorum. Sa¤olun, buyurun efendim.

Erdal ‹nönü
Ne kadar zaman konuﬂmam› istiyorsunuz?

Yahya Ar›kan
Size ba¤l› efendim. Arkadaﬂlar›m›z zevkle sizi dinleyeceklerdir.

Erdal ‹nönü
S›k›l›nca söyleyin.

Yahya Ar›kan
Tabii.

Erdal ‹nönü
Say›n baﬂkan, de¤erli uzmanlar, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n de¤erli üyeleri hepinize sayg›lar›m› sunuyorum. Sizlerle beraber olma
f›rsat›n› bana verdi¤i için say›n baﬂkana ve size tekrar teﬂekkür ediyorum. Cumartesi günü böyle bir konuﬂma içerisinde olmak benim için zevktir. Tabii sorular›n›za
da cevap vermeye haz›r›m. Soru sorarsan›z ve cevap verirsem belki o zaman daha
iyi iletiﬂim sa¤lar›z. Ne söyleyece¤imi çok bilmiyorum. ‹ﬂte bir kitap yazd›m iki y›l
kadar önce, iﬂte gördü¤ünüz kitap. O zamandan beri genellikle kitaptan baz› ﬂeyler
söylüyorum. ﬁimdi fiilen siyasetin içinde de¤ilim, o bak›mdan biraz evvel arkadaﬂ›m›z›n sayd›¤› isteklere ne kadar kat›lsam da o konuda bir ﬂey yapacak durumum
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yok. Ama onun d›ﬂ›nda genel sözler söyleyebilirim. Ayr›ca düﬂüncelerimi de aç›klamak isterim.
Daha konuﬂmaya baﬂlarken güzel ﬂeyler söyledi say›n baﬂkan. Bir tanesi zaman›nda gelmek bak›m›ndan. Bu babamdan kalma bir al›ﬂkanl›k san›yorum. Bilinen
bir sözdür, tabii bu vaktiyle krallar için söylenmiﬂ. Krallar›n nezaketidir diye. Krallar
toplumla ayn› seviyede de¤iller ama hiç olmazsa zaman›nda gelerek topluma karﬂ›
nezaketlerini gösterirler. Tabii ben böyle bir söz vard›r diye akl›ma geldi. Ama baﬂka
bir ﬂey söyleyece¤im. Asl›nda gene babam ﬂöyle bir ﬂey söylemiﬂti vaktiyle biz çocukken. ‹ngiltere’ye gitti¤inde görmüﬂ, dikkatini çekmiﬂ. Orada bir yere davet edildikleri zaman demiﬂti, mesela 4.30’da orada olacaklar, 4.20’de orada oluyorlar ve
etraf› dolaﬂ›yorlar, tam saatinde içeri giriyorlar. Ben de ne enteresan diye düﬂünmüﬂtüm. Fakat sonra zamanla gördüm ki gerçekten bir yere geç gidiyorsan›z e¤er,
bunun temel nedeni oraya erken gitme korkusu. Uzak bir yerden ç›kacaks›n›z, erken
gidersem ay›p olur diye bekliyorsunuz tabii, ondan sonra trafik s›k›ﬂ›yor falan geç
kal›yorsunuz oraya. Dolay›s›yla zaman›nda oraya varman›n tek çaresi oraya erken
gitmek ve orada bekleyip zaman›nda girmek. Mesela burada öyle oldu. Biz daha evvel gelseydik buraya, arkadaﬂlar›m erken gelmeyelim falan diye ﬂey oldu kald›. Yani
bir nedeni var da, o nedene bakarsan›z, bunu çözebilirsiniz.
Espri yapt›¤›mdan bahsetti yine arkadaﬂ›m, bak›n o da çok ilginçtir. Ben asl›nda espri yapm›yorum, durumu söylüyorum. Durumda gördü¤üm ﬂeyi gözlem olarak söylüyorum o espri dalgalan›yor iﬂte. O zaman Say›n Mustafa Özyürek’in bir
kaç ﬂeyi bir arada söylemesi do¤ru bir ﬂeydi, yani ben de onu söyledim. Böyle do¤ru bir ﬂeyi böyle zaman›nda söylemek genellikle insanlar›n hoﬂuna gidiyor ve espri
yerine geçiyor. Buna benzer çok örnekler vard›r kitab›mda, daha da oluyor. Vergi reformu için de bir ﬂey söylemek istiyorum ama belki daha sonra söyleyeyim. Bu yay›nlanm›ﬂ kitab›mda biraz bahsediyorum. ‹smini “An›lar ve Düﬂünceler” diye koydum. Bunu önce pek düﬂünmeden koydum, fakat sonradan çok yararl› oldu¤unu
fark ettim. Yaﬂam›m›n çeﬂitli dönemlerinde baﬂ›mdan geçen ﬂeyleri yaz›yorum. Onlar› olay olarak yaz›yorum, fakat insan geçmiﬂini düﬂündü¤ünde bütün geçmiﬂi zihninde canlan›yor. Ne kadar yaﬂam›ﬂsan›z, 30 sene yaﬂam›ﬂsan›z veya 50 sene yaﬂam›ﬂsan›z, 50 senelik geçmiﬂiniz bir anda gözünüzün önüne gelebiliyor. Geçmiﬂin
böyle bir özelli¤i var. Hepsi haf›zan›zda. Tabii hepsi haf›zan›zda de¤il, ama düﬂündükçe geliyor. Öyle olunca farkl› kavramlarda bulunan olaylar› da ayn› anda hat›rl›-
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yorsunuz ve kendili¤inden bu farkl› zamanlarda farkl› yerlerde olmuﬂ olaylar aras›ndaki baz› iliﬂkiler ortaya ç›k›yor, gözünüze çarp›yor. Sosyal bilimci olmasan›z da,
ben fizikçiyim ama o yüzleri görüyorsunuz. O zaman, ister istemez bir an›y› anlatt›rd›¤›n›z zaman o size baz› düﬂünceler ilave ettiriyor ve o düﬂünceler o an›dan ç›kan düﬂünceler oluyor. Böylece tam bir bütünleﬂme oluyor an›lar ve düﬂünceler
aras›nda. O bak›mdan ben böyle bir isim koydum, memnunum. ‹kinci ciltte de gene
ayn› ﬂekilde “An›larla Beraber Düﬂünceler” ad›n› göreceksiniz.
Tabii düﬂüncelerin hepsi do¤ru olmayabilir, zaten hiç do¤ru olmayabilir ama
onlar an›lardan, olaylardan ç›kt›¤› için bence de¤eri daha çok var. Çünkü önce düﬂünceyi düﬂünüp de ondan sonra adam misal diye anlatm›yor. An›y› anlat›yor, oradan düﬂünce ç›k›yor. Dolay›s›yla bir anlamda deneysel bir yaklaﬂ›mda bulundum. Bu
reform sözcü¤ü de bende bir ﬂey, birinci ciltte yazm›ﬂt›m. Bu olaylar› önceden haber vermek mümkün mü, de¤il mi? ‹ﬂte fizikte, kimyada yani fen bilimlerinde oluyor.
Sosyal bilimlerde de insan mümkün mü diye düﬂünüyor. Ben fizikçi oldu¤um için
geçmiﬂteki deneyimlerimi, sosyal olaylar› düﬂünürken ﬂöyle bir sonuca vard›m ki,
oradan gördüm ki sosyal bilimciler de ayn› ﬂeyi söylüyorlar. T›pk› do¤al bilimlerde,
temel bilimlerde iﬂte fizikte, kimyada, biyolojide oldu¤u gibi sosyal bilimlerde de
olaylar› anlamaya çal›ﬂ›rken bir dinamik model yapman›z laz›m zihninizde. ﬁimdi temel bilimlerde, fizikte, kimyada dinamik model deyince bir matematiksel model vard›r, hatta bir denklem vard›r onu çözersiniz. Böylelikle gelece¤i gayet kesin bir ﬂekilde görürsünüz. Sosyal bilimlerde bunlara imkân yok, denklem falan yazm›yorsunuz, ama bir tak›m etkileﬂme var, bir tak›m kiﬂiler bir ﬂeyler istiyorlar, baﬂkalar› bir
ﬂey istiyor. Hükümet bir ﬂey yap› yor, ona karﬂ› olanlar oluyor karﬂ›l›kl› etkileﬂme
var. ﬁimdi o etkileﬂmeyi temsil edecek bir model zihninizde kurabilirseniz, o zaman
gelece¤i biraz daha görebiliyorsunuz.
ﬁimdi bu vergi reformu da çok önemli. Çünkü vergide de¤iﬂiklik yapmak demek
bir mevcut düzen var iﬂte herkes bir ölçüde vergi veriyor, neyse bir kurulmuﬂ düzen
var. Bunu de¤iﬂtirmek istiyorsunuz. Nas›l de¤iﬂtiriyorsunuz? Bir yasa getiriyorsunuz, yasayla ﬂu insanlara ﬂu vergiyi koyduk diyorsunuz. Ama iﬂ orada bitmiyor. Siz
o yasay› getirdi¤iniz zaman, t›pk› bir fiziksel olayda, mesela sarkaç olsa bir ﬂey olsa gelse biri çarpsa türlü türlü sallanmaya baﬂlar. Ama o çarpt›ktan sonra kendisi gene bir ﬂey yapmaya baﬂlar, yani sürekli çarpmazs›n›z, bir çarp›p gidersiniz, ondan sonra onun ne yapt›¤›na bakars›n›z. Yasa da öyle. Yasa ç›k›yor ondan sonra
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b›rak›yorsunuz iﬂi.Sonra toplum kendisi, ﬂimdi o yeni kuvvetin o yeni düzenlemenin
etkisi alt›nda bir tak›m düzenlemeler yap›yor. Vergi, daha fazla vergi vermemek için
hemen tertip al›yorlar, aman diyorlar vermemek için ne yapmal›? Bu etkileﬂmeler
acaba nereye götürecek? Bunun sonucunda toplad›¤›m›z vergi eskisinden daha çok
mu olacak, daha m› az olacak, hangi gruplar daha çok vergi verecek, hangi gruplar
daha az vergi verecek? Bunlar› sadece yasa koymak olarak de¤il ama bir model
içinde bir dinamik içinde görebilmek laz›m. Bunu e¤er iyi görmüﬂse Maliye Bakanl›¤›,
o zaman koydu¤u vergi gerçekten yararl› oluyor ona bir ölçüde uygulan›yor. E¤er
öyle görmemiﬂse, akl›na gelen bir ﬂeyi yapm›ﬂsa onun derhal çaresini buluyor vatandaﬂlar ve hiçbir faydas› olmuyor. Dolay›s›yla bu dinamik model yaklaﬂ›m, bu vergi meselesinde çok önemli. Tabii her türlü yasalar için böyle. Adalet konusunda bir
yasa ç›k›yor, gene ona karﬂ› tedbir al›n›yor, ona karﬂ› tepkiler oluyor. Ona nereye
götürece¤ini gösterecek bir model laz›m. Tabii çok zor bir ﬂey, her zaman mümkün
de¤il. Ama bunu bir ölçüde e¤er yaparsa toplumbilimcilerden yard›m alarak, sizin
gibi uzmanlardan yard›m alarak o zaman daha gerçekçi bir sonuç al›nabilir.
ﬁimdi esas konuma geleyim. Yani esas konum olarak size bu birinci kitab› görenler, görmeyenler o art›k geçti, ikinci ciltte neler var ve o konuda bir ﬂeyler anlatay›m. Bu ikinci ciltte hayat›m› anlatmaya devam ediyorum. Baﬂ›nda bir kaç bölüm, okul an›lar›m diye koydum. Ben Ankara’da Gazi Lisesi’nde orta ve liseyi okudum. Orada okuduklar›mdan, baz› ö¤retmenlerden, hocalardan an›lar var. Ama
onun ötesinde as›l maksad›m, orada okuduklar›m ne kadar iﬂime yarad› onu görmek ve gösterebilmek. Çünkü bilirsiniz, iyi okumuﬂ ve önemli mevkilere gelmiﬂ insanlar aras›nda çok ra¤bette olan bir yaklaﬂ›m vard›r. Bize okulda sadece bir ﬂeyler
ezberlettiler hiçbir faydas› olmad›. Genellikle yaklaﬂ›m budur. Kamuoyunda ve bas›nda ﬂunu söyler: “‹ﬂte ortaö¤retim bir iﬂe yaram›yor, sadece isim ezberliyoruz.”
Ama bunu söyleyen insanlar genellikle bakars›n›z toplumda ileri yerlere gelmiﬂ insanlard›r, özel sektörde ya da devlet sektöründe. Ama hep eleﬂtirirler ortaö¤retimde hiçbir ﬂey ö¤renemedik diye. Ö¤renmediyseler nas›l oralara geldiler? O bak›mdan ciddi olarak araﬂt›rmak gerekir. Acaba tabii reform yapmak de¤ildir de
ﬂimdiki sistem bize neler getirdi? Ben onun için kendi kendime göreyim diye ortaokuldan baﬂlayarak okudu¤um ﬂeylerin ne kadar›n› kullanmaya baﬂlad›m, onu anlamaya çal›ﬂt›m. Gördüm ki çok ﬂey kullanm›ﬂ›m.
Gerek edebiyatta, gerek temel bilimlerde, gerek sosyal bilimlerde, genel kültü-
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rümde ne ö¤rendiysem lisede ö¤rendim. Tabii hepsini ö¤retmenlerimden ö¤renmedim, bir k›sm›n› evde kitaplar› okuyarak ö¤rendim ama o ça¤da ö¤rendim. Dolay›s›yla ortaö¤retim de bana çok büyük fayda sa¤lad›. Ona ait baz› örnekler veriyorum.
Bak›n bir tanesini söyleyeyim. Bu da dolay›s›yla bir faydas› oldu. Tarih hocam›z
vard› Gazi Lisesi’nde, Enver diye bir zat. Sonra ben merak ettim ansiklopedilere
bakt›m, orada ismi geçiyor, tarih ö¤retmeni, yazar diye ad› geçiyor. Cumhuriyetin
ilk y›llar›nda Ankara’ya gelmiﬂ, ondan sonra Ankara’da hem gazetecilik yapm›ﬂ,
hem de ö¤retmenlik yapm›ﬂ, daha sonra Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuﬂ ve birçok kitap yazm›ﬂt›r. Bizde ö¤retmenken de ç›km›ﬂ 45 kitab› vard›.
Daha sonra da yazmaya devam etti. Neyse ö¤retmenimiz konuﬂmas›n› severdi,
ama ders anlatmas›n› sevmezdi. S›n›fa geldi¤inde, iﬂte ç›kar›n kitaplar›n›z› derdi,
özellikle bana oku bakay›m sen, derdi. O günkü ders neresiyse kitaptan okuturdu,
herkes dinlerdi, sonra bunun özetini yaz›n derdi. Kendisi ders anlatmazd› ama kitap yazmaya merakl›yd›. Bir gün bize bir ödev verdi, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› okudu¤umuz zamanlarda. Bana dedi ki, ‹nönü Savaﬂlar›’n› yaz bana getir. Peki, dedim ve
ben de eve gittikten sonra babam›n kütüphanesine gittim, orada kitaplar› kar›ﬂt›rd›m, Atatürk’ün nutkunu buldum. ‹lk kez o zaman okudum büyük nutkunu. 15 gün
sonra falan, 15-20 sayfal›k uzun bir inceleme yazd›m, hem siyasi hem askeri taraflar›n›. Haz›r hocam dedim, peki oku dedi. Okudum ben bunu s›n›fta ve bekledim ki
beni takdir edecek. Çünkü uzun çal›ﬂma yapt›m iﬂte, 15 sayfa yazd›m. Dinledi dinledi, iyi aferin dedi, çok u¤raﬂm›ﬂs›n dedi, ama benim istedi¤im bu de¤ildi dedi, kitaplarda var bunlar dedi. Ben dedi, bunu sana verirken istedim ki sen babana gideceksin ona diyeceksin ki, ö¤retmenim bana bir ödev verdi, ‹nönü Savaﬂlar› nas›l oldu?
O sana söyleyecek sen de yazacaks›n. Ben öyle bekliyordum dedi. Nitekim dedi, Kaz›m Özalp’›n k›z› Maarif Koleji’ndeydi o zaman, ona dedi böyle bir görev verdim Kurtuluﬂ Savaﬂ›’yla ilgili, o gitti babas›na sordu, babas› söyledi o da yazd› çok iyi oldu,
dedi. Tabii o k›z›n babas›na daha çok naz› geçer. Ben babama daha çok sayg›l› oldu¤um için böyle bir ﬂey akl›mdan geçmedi. Gidip de babama, o kadar iﬂi aras›nda,
bana anlat›n demek akl›mdan geçmedi. Ben kendim oturdum çal›ﬂt›m yazd›m, ama
hiç hoﬂuna gitmedi. Tabii o tarihçi olarak istiyordu ki yeni bir kaynak sa¤lam›ﬂ olsun, bu suretle esas kaynaktan bilgi alm›ﬂ olsun. Kendi aç›s›ndan do¤ruydu ama
bana bir baﬂka faydas› oldu. Bak›n nas›l. Ben o vesileyle Nutuk’tan baz› parçalar›
okudum. Sonra sonra hepsini okudum ya. Özellikle ‹nönü Savaﬂlar› k›sm›n› okudum

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1675

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1676

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

tabii.
ﬁimdi orada bir bölüm vard›r, Çerkez Ethem meselesi. ‹ﬂte Ethem Bey isyan
etmeye haz›rlan›yor ona karﬂ›. Mustafa Kemal Paﬂa Eskiﬂehir’e gidiyor. Yan›nda
da bir iki mebus var o zaman ve Ethem Bey ile konuﬂmak istiyor. Ethem Bey kendisi gelmiyor ama kardeﬂini gönderiyor. Orada Eskiﬂehir’de Garp Cephesi kumandan›
‹smet Bey de var. Sivil toplant› yap›yorlar. Orada konuﬂuyorlar ve orada Ethem
Beyi’n kardeﬂi gayet yüksekten bir tav›r al›yor. ‹ﬂte Ethem Bey nerede diyorlar, o
ﬂimdi kuvvetlerinin baﬂ›ndad›r diyor. Hâlbuki Baﬂkumandan oraya gelmiﬂ, herkesin
mutlaka orada olmas› gerekir. ‹ﬂte ﬂikâyet ediyor, Garp Cephesi Kumandan› ‹smet
Bey bu iﬂi bilmiyor, diyor. Sonunda Atatürk k›z›yor, ﬂimdiye kadar sizi dinledim böyle sükûnetle bir çare bulal›m diye, ama görüyorum ki siz baﬂ›n›za buyruk gibi konuﬂuyorsunuz. ﬁimdi size emrediyorum, diyor. Bir TBMM Baﬂkan› olarak size emrediyorum. Siz Garp Cephesi Kumandan›’n›n emirlerini dinleyin, dinlemezseniz çaresine
bakar›m diyor. Bunun üzerine ‹smet Bey söz al›yor: “Kuvvetlerin içinde bir ku mandan, bir grup beni dinlemeyebilir, hatta isyana kalkabilir. Ben onlar› yola getirmeye
muktedirim” diyor. “Ben icab›n› yapar›m. ﬁim diye kadar kimseye ben bu iﬂi yapamayaca¤›m, acizim diye bir ﬂey söylemedim, ben gere¤ini yapar›m” diyor. Ondan
sonra bitiyor toplant›, arkas›ndan da biliyorsunuz mesele kalm›yor.
ﬁimdi bu da hat›r›mda kalm›ﬂ benim. Aradan çok zaman geçti. Benim Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi’nde rektör vekili oldu¤um ve kar›ﬂ›k bir dönemdi biliyorsunuz o aralar. Mütevelli Heyeti istifa etmiﬂti, ben tek baﬂ›ma idare ediyordum ﬂeyi
ve iﬂte Ö¤renci Birli¤i vard›, onlar her ﬂeye kar›ﬂmak istiyorlard› iyi niyetle, fena niyetle neyse. Onlara karﬂ› o zamanki personel sendikas› bir direniﬂ yapt›lar. Yani
as›l mesele onlara karﬂ› de¤il, bana karﬂ› yapt›lar ki böyle olmaz, buraya bize kar›ﬂmas›nlar demek istiyorlar. Bir gün üniversiteye gitti¤imde bir de bakt›m, ben rektörlü¤e geldim, rektörlü¤ün önünde iki büyük grup toplanm›ﬂ. Bir grup, bu anlatt›¤›m kitapta var, bir grup ö¤renciler, karﬂ›lar›nda da personel toplanm›ﬂlar. Otobüsler çal›ﬂm›yordu hatta ve benim sekreterlerden hiçbirisi de yok meydanlarda,
böyle garip bir vaziyet. Ben içeri girdim kimse yok odamda, sekreter de yok. Anlad›m ki benim bir ﬂey yapmam laz›m galiba, durum da hoﬂ de¤il. Karﬂ›l›kl› böyle iki
büyük grup. Ne yapaca¤›m? Akl›ma o zaman iﬂte okudu¤um bu ﬂey geldi. Babam›n
o zaman Atatürk’e söyledi¤i, ben gere¤ini yapar›m, benim emrimdekiler isyan ederse ben onlara hadlerini bildiririm, sözünü hat›rlad›m. Oturdum ald›m elime kâ¤›d› ve
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kendi kendime bir ﬂey yazd›m orada derhal. O zaman siyasette falan de¤ilim, normal bir ö¤retim üyesiyim ama yazd›m. Dedim ki iﬂte, üniversite topluma hizmet
eden bir kuruluﬂtur, burada herkes kendi görevini bilmelidir ve ancak herkes kendi
görevini do¤ru dürüst yaparsa bu kuruluﬂ do¤ru düzgün çal›ﬂ›r, topluma hizmet
eder. Benim de bunu yapacak gücüm var. Herkes kendi iﬂini bilsin ve gitsin, diye
böyle yazd›m, ç›kt›m. Hatta onu yazarken bir sekreter bana ac›d›, geldi beni gördü
orada, ben daktilo edeyim dedi. Ald›m onu ç›kt›m d›ﬂar›ya. Beni görünce baz›lar› alk›ﬂlad›lar. Durun, durun dedim daha alk›ﬂlamay›n, ne söyleyece¤imi bilmiyorsunuz.
Sonra beni görmüyorlar, bir duvar›n yan›na ç›kt›m. Oradaki ﬂeye, t›rabzana ç›kt›m.
Orada herkes bak›yor, ba¤›ra ba¤›ra okudum. Kimse bir ﬂey söylemedi. Ondan sonra içeri girdim. Beﬂ dakika sonra rektör yard›mc›m geldi, herkes gitti, mesele kalmad› dedi. Yani benim lisede okudu¤um ﬂey orada imdad›ma yetiﬂti ve ne yapmam
gerekti¤ini gösterdi. Daha baﬂka ﬂeyler de göreceksiniz. Bunu da bir tarih dersinin
faydas› diye söyledim.
Tabii baﬂka faydalar› da oldu. Mesela bir co¤rafya dersinde bir eksiklik oldu¤unu sonradan fark ettim. Co¤rafyac›m›z da çok muhterem bir insand› Edip Öymen
diye. O da pek ders vermezdi, ama dersler, ödevler falan verirdi. Fakat sonra ben
bir eksiklik fark ettim co¤rafya derslerimizde, o da ﬂu: Co¤rafya dersinde bize Türkiye’nin co¤rafyas› anlat›l›rken iklimlerinin dört iklim oldu¤u, her meyvenin yetiﬂti¤i,
her sebzenin yetiﬂti¤i, her türlü tabiat manzaras›n›n oldu¤u, dünyada eﬂi olmayan
bir ülkeler oldu¤u söylendi. Hakikaten de öyledir Türkiye. Büyüktür, iklimleri de¤iﬂiktir falan filan. Yani dünyadaki yeri cennet gibi güzeldir. Yaln›z bir eksi¤i de var, o
eksi¤i bize söylemediler. O eksik sonradan meydana ç›kt›. Tabii tarihte hep böyle
eksiklikler var. ﬁimdiki dönemde Türkiye’nin dünyan›n geliﬂmesi aç›s›ndan bir uyumu
yok. ﬁimdi dünyadaki büyük güçler, iﬂte Bat› Avrupa, Amerika, Japonya falan. Bu
güçlerde Bat› Avrupa’da Rönesans’tan sonra kendilerini gösterdiler. Orta Avrupa,
Bat› Avrupa aç›s›ndan, 15. as›rdan itibaren bu Rönesans dedi¤imiz bilimin, teknolojisinin geliﬂmesiyle öne ç›kt› ve hala dünyaya hâkimler. Bunun da nedeni iﬂte orada
ortaya ç›km›ﬂ olan bilim ve teknoloji geliﬂmesi. Bu, Bat› Avrupa’da ortaya ç›kt› ve o
zamandan beri de Bat› Avrupa dünyaya egemendir. Tabii Amerika’ya da gitti ve
bugün de Avrupa Toplulu¤u ya da Avrupa Konseyi, bütün Avrupa kuruluﬂlar›, hepsinin merkezleri Bat› Avrupa’da, Strasbourg’da, Brüksel’de, Paris’te, Londra’da,
Bonn’da. ﬁimdi biz Avrupa’day›z ama Avrupa’n›n güneydo¤u köﬂesindeyiz ve en
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uzak köﬂesindeyiz. Onun için Avrupa Birli¤i, Avrupa Konseyi, Avrupa’n›n herhangi bir
kuruluﬂunun bir toplant›s› oldu¤u zaman oraya en zor giden biziz. Co¤rafya da bize
bu oyunu yap›yor. Zor gideriz diyorsunuz ama iﬂte giderim, maliyeciler olarak biliyor
sunuz ki uzaklara gitmek masraf gerektiriyor ve bu da engel getiriyor. Oradaki toplant›lara en zor giden bizim iﬂadamlar›m›z, bizim siyasetçilerimiz bir gidiyor, sonra
tasarruf olsun olsun deniyor, bu sefer gitmiyor. O zaman da biz orada yokken karar veriyorlar. Yani bu bizim aleyhimize önemli bir etken. Tabii bu her ﬂey demek de¤il, aﬂ›l›r. Nas›l aﬂ›l›r, gerekli haz›rl›¤› yaparak, gerekli ödene¤i ay›rarak. Ama e¤er
bilmezseniz bizim yerimizin bize handikap oldu¤unu, o zaman masraf› yapmaya giriﬂmezsiniz. O zaman oraya gitmeyi lüks farz edersiniz ve o zaman da aleyhimize
kararlar ç›kar.
‹kinci mesele de bizim etraf›m›zda ﬂimdi dünyan›n yönetim ﬂekliyle geçerli yerler pek az, hemen hemen hiç yok. Kuzeyimizde iﬂte yeni kuruluyor. Eskiden Sovyetler Birli¤i vard›, sosyal demokrasi yoktu. Do¤umuzda iﬂte ‹ran var. Güneyimizde
Suriye, Irak’ta demokrasi yok, yani ça¤daﬂ demokrasi yok. Öyle olmad›¤› gibi eskiden kalm›ﬂ ne kadar topluma zararl› hastal›k veya davran›ﬂ varsa hepsi var. Terörizm var, her türlüsü var, etnik ayr›mc›l›klar var, iﬂte ne bileyim kökten dincilik var.
Bunlar›n hepsi bizim etraf›m›zda. Dolay›s›yla Türkiye’nin ça¤daﬂ dünyada kendini
gösterebilmesi için co¤rafi durumu hiç müsait de¤il, bunu de¤iﬂtirmek elimizde de¤il ama bunu bilirsek e¤er, daha çocukken ö¤renirsek diyorum ben o zaman bunun
önlemini al›r›z büyüdü¤ümüz zaman. Oraya gitmeyi lüks de görmeyiz. Etraf›m›zdaki
yeniliklere karﬂ› gözümüz aç›k olur. Dolay›s›yla bence iklim bak›m›ndan, örtü bak›m›ndan, tabiat aç›s›ndan çok iyi oldu¤unu, ama etraf›m›zdaki ülkeler ve Avrupa’n›n
güneydo¤u köﬂesinde olmam›z bak›m›ndan bize handikap getirdi¤ini bize küçükken
söylemek bence yararl›. Onu bize söylemiyorlar, söylemediler.
Neyse okulu b›rakay›m, çünkü size yarar› olmayacak. Bu kitapta han›mlar merak eder, “Annemden An›lar” diye bir bölüm koydum. Çünkü birinci kitapta annemden çok bahsetmiyorum. Sonra beni eleﬂtirdiler, dediler baban›zdan bahsetmiﬂsiniz, hâlbuki annem de tabii ki çok önemli bir varl›kt›, gerek babam›n hayat›nda gerekse bizim hayat›m›zda. Onun için de iki bölümde “Annemden An›lar” diye bir k›s›m
koydum. Anlatamam tabii ﬂimdi onlar›n hepsini, fakat oradan bir an› söyleyeyim.
“Annemin Arkadaﬂlar›” diye bir bölüm var orada. Bizim yemek yedi¤imiz sofraya
hem babam›n arkadaﬂlar›, hem annemin arkadaﬂlar› gelirdi ve güzel ﬂeyler anlat›r-
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lard›.
Tabii baz›lar› akl›mda kalm›ﬂ. Bir öykü var orada anlat›yorum. Nevber Sevimtekin diye bir han›m vard›. Eﬂi Diyarbak›r milletvekili General Kaz›m Sevimtekin.
ﬁimdi hayatta de¤il hiçbirisi. Bu da eski askerlerden ama ben eﬂinden bahsediyorum. Nevber Han›m, Yard›mseverler Derne¤i’nin fiilen baﬂkanl›¤›n› yap›yordu. Neyse
ama çok güzel konuﬂurdu. Bir gün anneme ﬂöyle bir hikâye anlatt›. Han›mefendi dedi, Atatürk’ün de yak›nlar›ndan bir han›md›, çok sosyal bir han›m oldu¤u için. Bir
gün dedi, Atatürk bizi ça¤›rd›, bir grup han›m gittik. Han›mlar demiﬂ Atatürk onlara, sizden bir ﬂey isteyece¤im ve size bir ﬂey yapt›raca¤›m. Buyurun paﬂam demiﬂler. Bu 1930’larda oluyor, 1934’de. Bak›n demiﬂ Atatürk biz yak›nda seçim yapaca¤›z, belediye seçimi. Ben istiyorum ki bu seçimde han›mlar›m›z da art›k oy versinler ve aday olsunlar. O zaman Avrupa deniliyordu, ben ﬂimdi Bat› Avrupa diyorum.
Bat› Avrupa’da, Avrupa’da böyle oluyor, sizin bu han›mlardan eksi¤iniz yok ki. O han›mlar nas›l oy veriyorsa siz de verebilirsiniz, ister misiniz? ‹steriz demiﬂler. ‹ﬂte
bunu yapaca¤›z demiﬂ. Çok iyi demiﬂler, teﬂekkür ederiz. Bunu yapaca¤›z ama siz
de bunu istedi¤inizi göstermelisiniz. Nas›l gösterece¤iz demiﬂler. Tabii o zaman tek
parti döneminde ﬂimdiki gibi herkes sokakta de¤il, bilmiyorlar bunlar›. Siz demiﬂ gidince elinize büyük ka¤›tlar al›n üzerlerine yaz›n. Biz oy hakk› istiyoruz, biz insan
de¤ilmiyiz, ‹ngiltere’de oy hakk› var burada niye yok, biz onlardan aﬂa¤› de¤iliz, oy
hakk›m›z› verin, bunlar› yaz›n demiﬂ. Ondan sonra gidin Ulus Meydan›’na, o zaman
Taﬂhan deniliyordu. Orada yürüyün, biriniz ç›ks›n anlat›n bunlar›. Nas›l olur paﬂam
demiﬂler, yap›n yap›n merak etmeyin demiﬂ. ﬁimdi Nevber Han›m çok hoﬂ anlat›rd›.
Ödüm koptu diyor, biz bunu nas›l yapaca¤›z. Sonra düﬂündüm ki diyor, Makbule
Han›m Atatürk’ün k›z kardeﬂi, O da oradayd›, O da gelirse mesele yok dedim, diyor.
Gittik bu dediklerini yapt›k Atatürk’ün. Yazd›k büyük pankartlara, gittik yürümeye
baﬂlad›k Ulus’a do¤ru. Sonra vard›k Ulus Meydan›’na, birisi daha konuﬂmaya baﬂlarken polis geldi, bizi yakalad› ve bizi apar topar götürdüler bir yere. Bir de bakt›k
Emniyet Müdürü’nün odas›na sokmuﬂlar. Orada emniyet müdürü bakm›ﬂ, oturun
demiﬂ, sonra han›mlar demiﬂ siz akl›n›z› m› kaç›rd›n›z, ne yap›yorsunuz, ne yapt›¤›n›z› fark›nda m›s›n›z? Ne olmuﬂ dedik diyor biz de oy hakk› istiyoruz, biz de Avrupa’dakiler gibi oy vermek istiyoruz, birinci s›n›f vatandaﬂ olmak istiyoruz, sizden
fark›m›z yok, biz böyleyiz, biz ﬂöyleyiz. Müdür dinlemiﬂ sesini ç›karmam›ﬂ, bir emir
vermiﬂ, bizi hapse att›lar diyor. Ama iki saat sonra ç›kt›k. Benim çok hoﬂuma gitti
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bu hikaye. Çünkü Atatürk’ün her devrimi yaparken, her reformu yaparken nas›l kamuoyu oluﬂturmaya u¤raﬂt›¤›n› gösteren bir ﬂey.
Sonra gazeteleri kar›ﬂt›rd›m 1934’teki gazeteleri, bulamad›m böyle bir ﬂey.
Ama tarihçiler dediler ki o zaman böyle bir ﬂey yap›lm›yordu, onun için yapt›larsa
e¤er yazmam›ﬂt›r gazete dediler. Çünkü normal bir ﬂey de¤il, böyle ç›k›p siyasi durumu de¤iﬂtirecek bir ﬂey. Onun için bulamazs›n dediler. Fakat böyle bir ﬂey olmuﬂ.
Neyse bunu annemin arkadaﬂlar›ndan bir an›.
Sonra bu kitapta ikinci ciltte bir kaç bölüm var. Orada özellikle ﬂeyi anlatt›m,
çok partili rejime geçiﬂ esnas›nda neler düﬂünmüﬂtü babam? 1938’de Büyük Atatürk’ün kayb›ndan sonra cumhurbaﬂkan› oldu babam biliyorsunuz. Ondan sonra daha ilk günlerde bizim evdeki çocuklar olarak kanaatimiz, çok partili rejime geçmek
için bir ﬂeyler yapaca¤›yd›. Nitekim bu kanaat ﬂuradan gelmiﬂti. Ondan önceki y›l
1937’nin eylülünden baﬂlayarak baﬂbakanl›ktan ayr›lm›ﬂt› babam biliyorsunuz. Atatürk ile bir anlaﬂmazl›k olmuﬂtu, ayr›lm›ﬂt›. O sene evde kal›rken milletvekili olarak
meclise gidiyordu, ama evde ayr› kald›¤› sürece zaman ﬂöyle geçiyordu. Yapt›¤› ﬂey
‹ngilizce okumakt› ve ‹ngiliz parlamento tarihini okumakt›. ‹ki hocas› vard›, birisi ‹ngiliz birisi Türk. Onlarla ‹ngiliz parlamento tarihini okuyordu ve ‹ngilizceyi ilerletiyordu. Ama ö¤renci gibi, haftada üç gün gelirlerdi, sabahtan akﬂama kadar çal›ﬂ›rd›.
Biz koridordan geçerken sesini duyard›k, yüksek sesle ‹ngilizce okurdu. Arada, yemekte gelen arkadaﬂlar›na anlat›rd› orada okudu¤u ﬂeyleri ve hayran oldu¤u ﬂey,
tabii yaln›z okumakla olmad› daha evvel de bu hayranl›¤› vard› ama o bir vesile oldu.
Hayran oldu¤u ﬂey ve bizim baﬂl›ca eksikli¤imiz diye söyledi¤i ﬂey mecliste bir meﬂru muhalefet partisinin olmamas›yd›. Bunu hep söylerdi, arkadaﬂlar›na. Türkiye
Cumhuriyeti derdi, çok do¤ru ve dört baﬂ› mamur bir yönetim kurmuﬂ halka dayanan ve halk›n mutlulu¤u için ça¤daﬂ reformlar› yapan, daha da yapmaya yönelik bir
yönetim kurmuﬂtur. Bunun bir eksi¤i vard›r o da henüz meﬂru bir muhalefet partimiz yok.
Bunu iki bak›mdan istiyordu. Özellikle birini hep söylerdi. Serbest muhasebeci
mali müﬂavirler olarak babam›n bu yönün herhalde iyi bilirsiniz. Hesaplar›n iyi tutulmas›na ve devletin paras›n›n, devletin mal›n›n mülkünün yaln›z devlet için, yani halk›n büyük ço¤unlu¤unun tüm toplum için kullan›lmas›na çok dikkat ederdi. Kiﬂisel
ç›karlar için özellikle siyasi nüfuz yönünden devlet paras›n›n kullan›lmas›na çarçur
edilmesine çok k›zard› ve bunu önlemeye u¤raﬂ›rd›. Bir dedikodusu ç›kan bakan isti-
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fa ederdi o zaman. Do¤ru yol ne ise hemen anlaﬂ›ls›n diye derhal soruﬂturma yaparlard› veya yanl›ﬂsa yeniden bakan olurdu veya hemen istifa ederdi. Ama derdi ki
babam, biz bunlar› yap›yoruz, u¤raﬂ›yoruz ama yeterli olmuyor. Çünkü dedikodular›
ç›kar›lan insanlar veya iﬂte bir yanl›ﬂ iﬂ yapt›¤› söylenen insanlar bizim partimizden. Bizim partimizden olunca ne de olsa kayr›l›yoruz. Ben k›z›yorum, bulun ç›kar›n
diyorum ama arkadaﬂlar birbirlerini kay›r›yorlar. Bunun çaresi Bat› Avrupa’da gördü¤ümüz demokrasi. Çaresi ça¤daﬂ toplumlarda, çaresi bir meﬂru muhalefet partisinin bulunup herhangi bir arkadaﬂl›k kay›rma falan olmadan aç›ktan bu iﬂ yanl›ﬂt›r diye mecliste söylemesi ve takip etmesi. O zaman bu yolsuzluklar› önlemek
mümkün olur ve halk da bunu görür. Bu meﬂru muhalefet partisi dedi¤imiz, devleti
bat›racak parti olmayacak. Mesela halk›n haklar›n› koruyan bir parti olacakt›r, t›pk›
iktidar partisi gibi. ‹ki parti, ikisi de devletin önemli örgütü olarak halka hizmet
edecekler. Bunu biz yapamad›k derdi. Bunun için vaktiyle u¤raﬂm›ﬂ olduklar›n›, hat›rlarsan›z Serbest F›rka denemesinde özellikle u¤raﬂt›klar›n› söylerdi ve o zaman
da hatta Serbest F›rka kapat›ld›¤› zaman ona karﬂ› ç›kt›¤›n› anlat›rd›. Sonra bunu
kendi hat›ralar›nda yaz›yor onu size okumak istiyorum ›ﬂ›k tutabilir. 1930’da o deneme yap›lm›ﬂt›. Fethi Okyar, Atatürk’ün yak›n arkadaﬂ›, Atatürk bir muhalefet
partisi kurdu diye o da Serbest F›rka’y› kurmuﬂtu. Fakat k›sa zamanda o parti
içinde ve etraf›nda devrimlere karﬂ› kurumlar teﬂekkül etti ve sonunda tam benimsenmemiﬂ olabilir, onun için bu kadar aç›ktan bir muhalefet zararl›d›r, görüﬂüyle
partinin kapat›lmas›n› istemiﬂ. Fethi Okyar kendisi korkmuﬂ zaten, bu iﬂ iyi de¤il,
devrimlere karﬂ› büyük parti kurmayal›m, bunu kapatal›m demiﬂ. Atatürk peki demiﬂ ve kapat›lm›ﬂ. O zaman babam ﬂunu söylüyor, kendi hat›ralar›nda yaz›yor.
E¤er o zaman, 1930’da yap›laca¤›n› düﬂündü¤ümüz eleﬂtirileri göze alabilseydik
1930’dan bu güne kadar çok partili rejim içinde bir hayli deneyim kazanm›ﬂ, bu günlerin yaﬂam biçimlerine al›ﬂm›ﬂ olacakt›k derdi.
Hat›ralar›nda ﬂunlar› da söylüyor. Fethi Bey, Serbest F›rka’y› kapataca¤›n›
söyledi¤i zaman ben itiraz ettim. Fethi Bey’e karﬂ› isyan ettim ve bunu yapamazs›n›z dedim. Atatürk bana, ne yapay›m elimde de¤il istemiyorlar iﬂte görüyorsun, diyordu. Serbest F›rka teﬂebbüsü bitmiﬂ oldu. Bunun neticesi olarak birden fazla
partiyle demokratik rejim umudunu Atatürk hemen kaybetti. Sonra biz demokratik
rejime geçti¤imiz zaman yabanc›lar bana sormuﬂlard›r. Serbest F›rka tecrübesinden sonra ﬂimdi Atatürk sa¤ olsayd› bu rejime geçer miydi? Benim kanaatimce di-

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1681

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1682

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

yor babam, Atatürk duruma göre zamana göre tedbir bulmas›n› ve tatbik etmesini
bilen insand›. Tahmin olundu¤u gibi sabit fikirleri olan bir insan de¤ildi. Serbest F›rka tecrübesinde neticeye vard›ktan sonra nihayet bizim ihtiyaç gördü¤ümüz zamanlarda sa¤ bulunsayd› onun daha ihtiyac› görece¤i kanaatindeyim. Bir defa Serbest F›rka kurulduktan sonra bunun kald›r›lmas›n›n iyi olaca¤›n› hiç bir zaman düﬂünmedim. Güçlükleri vard› fakat bu güçlükleri biz Atatürk ile beraber yenebilirdik.
Fethi Bey devam et seydi güçlükleri yenerdik ve karﬂ› karﬂ›ya iki parti o zaman yerleﬂmiﬂ olurdu. Ben bu kanaati muhafaza ettim diye ﬂunu söylüyor. Böyle teﬂebbüsler yap›ld›¤› zaman sa¤ salim iﬂlemesini sa¤lamak laz›md›r. Bundan sonra iktidar de¤iﬂmesi endiﬂe duyulacak, ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey de¤ildir. Böyle kabul etmeden
teﬂebbüse geçmek yanl›ﬂt›r. Tek parti üzerinde tecrübe yap›ld›ktan sonra bizde demokratik rejim olmaz, olmayacakt›r, kanaatine varmamak laz›md›r. ﬁimdi buras› ilginç, bütün mahsurlar› meydana ç›kt›ktan sonra bile tereddüt gösterilmemelidir.
Esas mesele, daha baﬂlarken do¤acak neticelere katlanaca¤›z diye karar vermektir. ‹ﬂte bu görüﬂler de zaten biliyorsunuz 1950’de Demokrat Parti seçimi kazand›¤›nda, o seçime zaten götüren olaylarla iktidar de¤iﬂikli¤ini vicdan özgürlü¤üyle kabul etmiﬂti babam ve dedi¤i gibi bir partinin gidip baﬂka partinin gelmesi ülkedeki
geliﬂmeleri durdurmaz umudundayd›. Büyük ölçüde durmad›, sonralar› böyle oldu
ama demokratik rejim yerleﬂti.
Babam›n cumhurbaﬂkan› seçildi¤i gün kendi annesine söyledi¤i bir söz vard›r,
özel kalem müdürü Haldun Deniz’in hat›ralar›nda var, onu da söylemek istiyorum.
Cumhurbaﬂkan› seçildi¤i gün büyükannemin yan›na gitmiﬂ demiﬂ ki, çok a¤›r bir vazife ald›m üstüme, ama Türk milletini kendi kendini idare etmeye al›ﬂt›raca¤›m. Bütün bunlar ve 1937’de söyledikleri, daha sonra söyledikleri bizim ailede hiçbirimizde
ﬂüphe b›rakmam›ﬂt› ki çok partili rejime, demokratik rejime geçmek, babam›n kesin
amac› kanaatiydi cumhurbaﬂkan› oldu¤u zaman. Nitekim bunu da gerçekleﬂtirdi.
Tabii hemen olmad›. Çünkü 2. Dünya Savaﬂ› baﬂlad› ve onun getirdi¤i s›k›nt›lar bir
süre çok partili rejimden geldi, ama sonunda geçildi ve 1950’de seçim ile iktidar
de¤iﬂti. Onun aﬂamalar›n› bu kitapta uzun boylu anlatt›m. Ç›kt›¤› zaman umar›m
gözden geçirirsiniz.
ﬁimdi ﬂunu da söyleyeyim, biraz evvel dikkat ettim. ‹ﬂte bu da an›lar› yazarken ister istemez insan›n akl›na geliyor. Ben bunlar› yaz›yorum. ‹ﬂte meﬂru muhalefet partisi olursa suistimaller daha kolay önlenir. Tabii o kadar yaﬂad›ktan sonra
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ﬂimdi insan ister istemez soruyor. Pek öyle olmuyor, pek öyle görülmüyor. Yani nedir o zaman mesele? Yani niye biz demokrasiye geçelim? ‹ﬂte 50’lerden 45’lerden
beri 50 sene neredeyse oldu ve arada müdahaleler oldu ama büyük ölçüde çok partili rejimle yaﬂad›k. Peki, ﬂimdi yani ﬂöyle söyleyeyim, babam›n o zamanki özlemi
gerçekleﬂti mi?Yani mecliste meﬂru bir muhalefet partisi olmas› devlet ve huzurun
kötüye kullan›lmas›n› çok önledi mi? Milletvekillerinin, bakanlar›n, devlet erkan›n›n ellerindeki yetkileri kendi ç›karlar› için ya da parti ç›karlar› için kullanmas› önlendi mi?
ﬁöyle bir bak›nca, bas›na bakt›¤›n›z zaman tam aksi sonuç ç›k›yor. Tam tersi Türkiye’de bütün suçlar cezas›z kal›yor, herkesin yan›na kar kal›yor havas› var. Gerçi
arada istisnalar oluyor ama yani genellikle böyle bir hava var. O zaman kendi kendime bunu sordum kitapta da yazd›m. Babam›n özlemi acaba yanl›ﬂ m›yd›? Yani çok
partili rejime geçmek devlet nüfusunu kötüye kullanmay› önlemede faydal› de¤il
miydi? Bence babam›n düﬂüncesi do¤ruydu, bunun cevab› bence yanl›ﬂ olmamal›.
Elbette Meclis’te bir muhalefet partisinin olmas› suistimallerin aç›¤a ç›kmas›
için, mecliste konuﬂulmas› için ve serbestçe tart›ﬂ›lmas› için daha iyi bir ortam yarat›yor. Ona ﬂüphe yok. Yani ilk mesele suistimallerin ortaya ç›kmas› ise, çok parti
bunu tek partiden daha iyi sa¤l›yor, bunda ﬂüphe yok. Çünkü konu Meclis’e geliyor,
bas›nda yaz›l›yor meclise geliyor. Ama iﬂ ondan sonra baﬂl›yor. Olgun demokrasilerde bu yaln›z aç›¤a ç›kmakla kalm›yor, aç›¤a ç›k›yor, Meclis’te tart›ﬂ›l›yor ondan
sonra mecliste kurulan komisyonlar bir oy çoklu¤u sayesinde o soruﬂturmalar› örtbas etmiyorlar. Yani orada bitirmiyorlar, yani varsa bir ﬂey oradan iﬂ mahkemeye
gidiyor. Denetçiler bak›yor mahkemeye gidiyor, en sonunda mahkeme karar veriyor
suç var m› yok mu? O zaman kamuoyu tatmin oluyor, suçlular cezas›n› buluyor veya haks›z yere iftira etmiﬂtir, masumdur, o mahkemede anlaﬂ›l›yor. ‹ﬂte o ﬂekilde
bitmesi ﬂart. Ama bunun için Meclis’teki partilerin, kendi ç›karlar›n› bir tarafa b›rakacak devletin bu konuda ç›kar› oldu¤unu halk›n bu konuda rahats›z oldu¤unu düﬂünerek meclisteki bu araﬂt›rmay› dikkatli yapmalar› ve onu mahkemeye götürmeleri gerekiyor. ﬁimdi oy olmazsa o zaman çok partiye geçmiﬂ olmak lehte de¤il
aleyhte bir sonuç veriyor. Çünkü ne oluyor? Tek partideyken dedikodu ç›kmas›ndan
korkuyorlar. ‹ﬂte hakk›nda dedikodu ç›kan bakan istifa ederdi o zaman ve bir tür
cayd›r›c›l›k meydana getiriliyordu. Gerçi pek konuﬂulmuyor konu, ama bir konuﬂulursa, bir dedikodu ç›karsa ve de bir baﬂbakan, cumhurbaﬂkan› duyarsa o zaman bakan›n istifas› gerekiyordu ve bir cayd›r›c›l›k rolü oynuyordu dedikodu ç›karma ç›kma
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korkusu. Ama ﬂimdi, dedikodu ç›k›nca bas›n yaz›yor Meclis’e geliyor. Meclis’te
araﬂt›rma sonunda iﬂ kapat›l›rsa o zaman tam tersi oluyor o zaman dedikodulardan korkmaya gerek kalm›yor. Çünkü aleyhine bir ﬂey söylenirse ne olacak? Oraya
gidilecek, konuﬂulacak. Benim partim ço¤unlukta, oylanacak mesele bitecek. Tek
parti döneminde bir dedikodu korkusu var, çok partide e¤er iﬂi sonuna getirmezseniz, herkes serbest, bu defa dedikodudan sorun kalm›yor. Bu defa tersine bir sonuç ç›k›yor. ‹ﬂi serbest b›rakmak cayd›r›c›l›¤› ortadan kald›r›yor. Tabii bu yanl›ﬂ. Demokrasinin henüz daha olgunlaﬂmam›ﬂ olmas›ndan gelen bir sonuç. Çünkü Meclis’e
gelmesi iyi bir ﬂey de¤il. Nitekim baz› hallerde bunun sonucu orada da al›nabiliyor
ama o istisnai. Demokrasinin olgunlaﬂmas›yla partilerin bu gibi meselelerde kendi
ç›karlar›n› bir tarafa b›rak›p, toplumun dürüstlü¤e iﬂte iyi denetime ve suçlular›n
cezas›z kalmamas›na dikkatli olduklar›n› düﬂünerek davranmalar› sayesinde bu iﬂler sonuna kadar götürülebilir. Nitekim oluyor, yerleﬂik demokrasilerde oluyor. O zaman gerçekten çok partili rejim iﬂe yar›yor, suistimalleri önlüyor. Biz daha oraya
gelemedik. Onun için benim yorumum kusur demokraside de¤il, demokrasinin henüz
olgunlaﬂmam›ﬂ olmas›nda ve partilerin henüz bu gibi meselelerde kendi gördükleri
zarar görmesin diye iﬂi kapatma teamülünün henüz daha ortadan kalkmam›ﬂ olmas›nda. Ama er geç olacak. Çünkü sizin gibi örgütler, sivil toplum örgütleri bunlar›
dile getirdikçe ve kamuoyunda bunlar görüldükçe demokrasimiz olgunlaﬂma düzeyine gelecek, ama henüz oraya gelmiﬂ de¤iliz. O bak›mdan tekrar ediyorum, k›s›r demokrasi yapmayal›m ama onu henüz olgunlaﬂt›rmaya bakal›m. Bir saat oluyor daha ne kadar konuﬂay›m?

Yahya Ar›kan
Size ba¤l› efendim.

Erdal ‹nönü
Bitiremem nas›l olsa ama birkaç ﬂey daha söyleyeyim sonra sorulara geçelim. ﬁimdi o dönemlerde rahmetli Celal Bayar, Demokrat Parti’yi kurduktan sonra
daha örgütlenme esnas›nda ‹stanbul’da bas›n toplant›s› yapm›ﬂ. Onu gazeteleri
okurken gördüm. Orada diyor ki; bak›n burada, size okuyay›m. Bu 1947’de oluyor.
Yok pardon 1946’dan evvelki toplant›lar›n birinde Celal Bayar ‹stanbul’da bas›na
yapt›¤› aç›klamada kuruluﬂtan sonraki 1.5 ay içinde, evet 1946’da Demokrat Par-
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ti’nin 16 il merkezi ve 36 ilçede teﬂkilat›n› kurdu¤unu anlatt›. Partisinin büyümesinde iki zorlukla karﬂ›laﬂt›klar›n› söyledi. Birisi Demokrat Parti’nin de bir muvazaa,
dan›ﬂ›kl› dövüﬂlü anlam›nda parti oldu¤u ve eski Serbest F›rka gibi geçici olaca¤›
yolundaki düﬂünceler, öteki de ikinci ve üçüncü derecede baz› ﬂah›slar›n milli birli¤e
ihtiyaç vard›r, ikinci partinin do¤mas› memleket menfaatleri için zararl›d›r, Demokrat Parti’ye girmek ﬂahsen iyi ak›betler do¤urmaz tarz›ndaki propagandas›. Bayar
her iki güçlü¤ü aﬂacaklar›ndan emindi ve memleketin yüksek iradesini ellerinde tutanlar›n bu gibi sakar zihniyetlerden, düﬂüncelerden uzak olduklar›n› ﬂükran duygular›yla belirtti. Ona göre dan›ﬂ›kl› dövüﬂten bahsetmek her iki partiyi küçülten as›ls›z bir suçlamayd›.
ﬁimdi bunu okurken akl›ma ﬂöyle bir ﬂey geldi. Burada iki eleﬂtiriden bahsediyor rahmetli Bayar. Kendileri Demokrat Parti’yi bir muhalefet partisi diye kuruyorlar ve geliﬂtiriyorlar. Bir taraf diyor ki bu görüﬂe ald›rmay›n muvazaad›r, yani esasl› muhalefet yapm›yorlar dan›ﬂ›kl› dövüﬂtür bu, onun için onlara ald›rmay›n. Öbür
görüﬂ de diyor ki, ne lüzumu var bizim dedi¤imiz bozuluyor bu parti muhalefet giderse ülkede ayr›m ç›kar tehlike olur. Yani iki kanat var, birisi yap›lan› az görüyor
dan›ﬂ›kl› dövüﬂ diyor, birisi de yap›lan› çok görüyor. ﬁimdi bu tabii Bayar’›n partisi
sa¤da bir partiydi. Demokrat Parti muhalefet partisi.
Sonra biz Sosyal Demokrat Parti’yi kurduk ve reformlar yapaca¤›z diyoruz,
u¤raﬂ›yoruz, iktidar partisiyle koalisyona geldik. Ayn› ﬂekil de bizim de iki ﬂekilde
riskimiz oluyordu. Bir taraftan bize diyorlard› ki, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
diye getirdi¤iniz ﬂey, ne yani bir tak›m yüzeysel de¤iﬂiklikler getirmiﬂsiniz bundan
ana ya da baba olmaz. Baﬂka bir kanat diyor ki siz ne yap›yorsunuz yahu. Türkiye’de al›ﬂ›lan içiﬂleri, adalet düzenini karmakar›ﬂ›k edeceksiniz, bu yasa ç›karsa hiç
bir suçlu bulunmaz. Yani onlar yap›lan› çok görüyorlar. Bir taraf az görüyordu bir
taraf çok görüyordu. Bundan ﬂu sonucu ç›kar›yorum ki bu benzer karﬂ›laﬂt›rmay›
yap›nca, ister sa¤da olun ister solda olun, ister iktidarda olun ister muhalefette
olun, belli bir do¤rultuda e¤er toplumda bir de¤iﬂiklik yaﬂan›yorsa onu az bulanlar,
çok bulanlar olacak ve her ikisi de size engel olmak için ellerinden geldi¤i kadar u¤raﬂacaklar. Buna siz tabii k›z›yorsunuz bir ikisi de engelliyor diye düﬂünüyorsunuz
ama asl›nda onlar sizi engellemiyorlar. Onlar sizin do¤rultunuzu daha iyi çizmenize
yard›mc› oluyorlar. Birisi az buluyor, birisi çok buluyor ve o yapt›¤›n›z iﬂi sonuca götürecek iﬂte. Onlara hiç k›zmadan tabii cevap verin ama onlar yüzünden yolunuz-
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dan dönmeden sonuna kadar gitmeniz gerekiyor ve o zaman sonuç alabilirsiniz.
Bayar’›n yapt›¤› gibi ve bizim bir ölçüde CMUK ç›karken yapt›¤›m›z gibi. Tabii daha
çok ﬂey yapacakt›k, ama yapmak istedi¤iniz olay onlarla u¤raﬂmak gerekir. Yani
hem az görenler hem çok görenler oluyor, bu iﬂin yap›s›ndan geliyor. Toplumda de¤iﬂiklik yapmak istedi¤inizi elbette o de¤iﬂikli¤in çerçevesini çizmek gerekiyor. Onu iﬂte toplum böyle çiziyor. Kimisi az diyor kimisi çok diyor, iﬂte öyle çiziyor. Evet son
bir ﬂey söyleyeyim sonra durduray›m, çünkü sonu geldi bu iﬂin.
Bundan sonraki bölümlerde üniversite hikayeleri var. Onlar çok ilgilendirmez
belki, ama son beﬂ bölümde kendi siyaset maceralar›m› anlatmaya devam ediyorum. SODEP’in kuruluﬂu, programlar›n ortaya ç›k›ﬂ›, ondan sonra vetolar. Bak›n o
vetolarda çok ilginç bir ﬂey var. Yaz›nca, kitaba dökünce insan daha iyi görüyor. O
zaman kimler veto edilmiﬂ? Bizim SODEP idi o zamanki ismi. SODEP’i kuranlar veto
edildi, önce biz edildik arkadan ikinci grup, üçüncü grup, dört grup veto edildik. ﬁöyle ka¤›da dökünce bakt›m, veto edilenler, üniversiteden gelenler özellikle, sendikac›lar, avukatlar, kad›nlar. Bu dört grup iﬂte hukukçular, iﬂte sendikac›lar, üniversiteden gelenler ve kad›nlar hep veto edilmiﬂ. Yani bu gruplar sosyal demokrat bir
partinin temel unsurlar›. Hukuk reformu, iﬂte adalet reformu, sendikalar, çal›ﬂma
hayat›, ondan sonra kad›n haklar›, ondan sonra üniversiteden gelenler de iﬂte ba¤›ms›z insanlar olarak bütün bunlar› bir araya getiriyorlar. Bunlar reddedilmiﬂ. Demek ki o zaman gerçekten Sosyal Demokrat Parti’nin kurulmas›n› istemiyormuﬂ
baﬂ›m›zdaki insanlar. Bu sonuç ç›k›yor. Fakat daha da hoﬂ bir sonuç ç›k›yor. Aradan çok de¤il, bir 13-14 sene geçti ondan sonra köktendincilik bir siyasal ak›m olarak ülkede ileri gitmeye baﬂlay›nca imdada koﬂanlar, yard›m istenenler gene bu
gruplar. Kad›nlar, sendikac›lar, hukukçular ve üniversiteliler. Yani o zaman sak›n ha
kar›ﬂmayal›m, kar›ﬂmay›n diye d›ﬂar›da b›rak›lan insanlar, sonradan aman gelin bu
iﬂi düzeltelim diye yard›ma ça¤r›lan insanlar oldu. Bu çok ilginç, bundan tabii çok
dersler ç›kar. Ben ç›karmad›m ama yazd›m. Ders ç›karanlar ç›kars›n dedim. Çünkü
ç›kar bundan ders ve bu insanlar›n de¤eri anlaﬂ›l›r, hem de toplumda böyle insanlar›n iﬂte böyle yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya ç›kar›r.
Neyse, evet ﬂimdi son bir ﬂey söyleyeyim. Bundan sonra seçimlere geldik. ‹lk
olarak yerel seçimler, 1984 yerel seçimleri, onu anlatt›m bu kitapta ve maalesef
orada bitti. Ondan sonra Sosyal Demokrat Halkç› Parti falan olacak, ama bu kitapta yerel seçimler var, oraya kadar getiriyorum. O seçim kampanyas›n› anlat-
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t›m, iﬂte oradaki olaylar›, görebildi¤im hat›rlayabildi¤im kadar. ﬁimdi orada gene
arka arkaya yaz›nca olaylar›, baﬂka ilginç bir ﬂey göze çarp›yor derhal. ﬁimdi bir
yere gidiyorduk, seçim kampanyas›na, hatta o dönemde mesela Samsun’da o kadar büyük, coﬂkulu bir karﬂ›lama oldu ki ne diyece¤imizi bilemedik. Daha girerken iﬂte otobüsümüzle, yoldan geçenler herkes sokaklarda, pencerelerde böyle alk›ﬂl›yorlar bizi. Gittik miting son derece coﬂkulu, yine o havayla ç›kt›k. Yani orada kazan›yoruz diye düﬂünüyoruz. Her gitti¤imiz yerde böyle. Baﬂka mesela ‹zmir’de bir miting oldu, o kadar büyük bir miting kalabal›k. Kalabal›ktan ç›k›p akﬂam ‹stanbul’a
dönmek zorunday›m, çünkü ertesi gün ‹stanbul’da miting var. Tabii çok zor kalabal›ktan ç›k›p hemen uça¤a gitmek. Otobüs gitmeye çal›ﬂ›yor, etraf insan dolu, büyük
alk›ﬂ var. Biz yetiﬂemeyece¤iz diye korktum. Zaten Alyanak belediye baﬂkan aday›m›z, o çok atak bir insand›r biliyorsunuz. Hemen ﬂoförün yan›na gitti mikrofonu eline ald›, iﬂte emir verdi herkese, sokaktan geçenlere, çekilin, ﬂöyle böyle. Akl›ma ﬂey
geldi. Bir film görmüﬂtüm bir kaç y›l evvel. 2. Dünya Savaﬂ›’nda Amerikal›lar Sicilya’ya ç› karma yaparlar sonra orada ilerlerken General Patton diye bir kumandan
vard›, atak bir kumandand›. Film de iﬂte onun hayat›yd›. ‹lerliyor iﬂte tanklarla ﬂehirde, tabii trafik karmakar›ﬂ›k, askerler, kaçanlar, tanklar var. Bir yerde s›k›ﬂ›yor
trafik. Patton iniyor otomobilinden, adam ordu komutan› eline al›yor mikrofonu,
trafik polisi gibi sen buraya sen ﬂuraya trafi¤i aç›yor ve ondan sonra gidiyorlar. Alyanak onun gibiydi orada. O ﬂekilde yolu açt› ve biz yetiﬂtik. ‹stanbul mitingi de
böyle çok kalabal›kt›. Ama buna mukabil baﬂka olaylar da oldu. Çok daha karakteristik bir ﬂey oldu. Bir ilçeye, Orta Anadolu’da bir yere gittik. Planlanm›ﬂt› oraya
u¤rayaca¤›m›z, u¤rad›k oraya. Hatta biraz yolu uzatarak u¤rad›k. Otobüsle geldik,
daha seçim kampanyas›n›n baﬂlang›c›yd›, yani büyük mitingler baﬂlamam›ﬂt› ama
dolaﬂ›yoruz. Geldik oraya, kimse yok etrafta. Meydana geldik otobüs durdu, kimse
yok. Hadi inelim dedik, indik gene kimse yok etrafta. Yürüdük bir kahve var meydanda, kahveye girdik. ‹ﬂte ben, genel baﬂkan yard›mc›s›, bir iki kiﬂi daha var. Bizi kimse karﬂ›lamad›. Bizi oraya ça¤›rm›ﬂlard›, aday›m›z falan var. Gittik kahveye oturduk biraz, gene kimse bizimle ilgilenmedi. Birisi geldi biraz bir ﬂeyler konuﬂtu, kahve
içtik tabii bozuntuya vermedik. Ç›kt›k tam otobüse giderken koﬂa koﬂa birisi geldi,
aman dedi affedersiniz kaçta gelece¤inizi bilmiyorduk onun için karﬂ›layamad›k, zarar› yok dedik bindik gittik. Yani intibam›z ﬂuydu ki orada muhakkak kaybedece¤iz.
Samsun’da, ‹zmir’de muhakkak kazanaca¤›z. Halbuki tam tersi oldu biz orada ka-
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zand›k, o gün kimsenin yüz vermedi¤i yerde aday›m›z kazand›. Halbuki Samsun’da
kaybettik, ‹zmir’de kaybettik, ‹stanbul’da kaybettik. Yani gördüm ki mitinglerdeki
tezahürat veya ﬂehirdeki tezahüratla, orada seçimi kazanman›z aras›nda do¤ru
orant› yok. Muhakkak bir iliﬂki var, ama do¤ru orant› yok. Yani oradaki tezahürat›n
büyük olmas›nda örgütün faaliyeti çok önemli rol oynuyor. O örgütler iyi çal›ﬂm›ﬂsa,
çünkü böyle CHP veya DYP gibi büyük partiler, geçmiﬂi olan partilerin her yerde taraftar› var. Örgüt çal›ﬂ›rsa e¤er o taraftar› bulup ortaya ç›karabiliyor. Ama o demek de¤il ki o taraf tarlar›n say›s› orada seçim kazanacak kadar fazla. Çünkü
Samsun’daki insanlar›n say›s› bizim sokakta gördü¤ümüzden çok daha fazla. Bizi
sevenler ortaya ç›k›yorlar, çok iyi de onlar›n say›s› yetmiyor seçimi kazanmaya.
Onun için bir yerde iyi karﬂ›land›ysak orada örgüt var demek, ona minnettar›z partili olarak. Ama sanmayal›m ki orada kazanaca¤›z o ayr› bir ﬂey.
Tabii baﬂka unsurlar da var. Gene o Güneydo¤u’da bir yerdeydi. Orada yine
büyük tezahürat var. Sonra tekrar gitti¤imizde il baﬂkan›na sordum. Yahu ne oldu
buraya geldi¤imizde herkes etraf›m›zda, sen çok hevesliydin, konuﬂma yap›nca bizi
alk›ﬂlad›, ne oldu dedim. Do¤ru hakk›n›z var dedi. Hep böyle oluyor, dedi. Niye ne
oluyor dedim. Konuﬂmalar›m›z çok alk›ﬂlan›yor, halk geliyor dinliyor ama seçim zaman› ﬂeyhten haber geliyor, ﬂuraya oy vereceksiniz diyorlar biz de gidip oraya oy
veriyoruz. Maalesef size oy ç›km›yor dedi. Ama onun d›ﬂ›nda benim burada esas
olarak belirtmek istedi¤im ﬂey, seçimi kazanmak için yani seçimin sonucunu tahmin etmek için baﬂka ﬂeyler var. Kamuoyu yoklamalar› daha iyi sonuç veriyor herhalde. Mitinge veya tezahürata bakarak sonuç ç›karmak yanl›ﬂ bir iﬂ. Her iki türlü
yanl›ﬂ, yani az olursa kazanamayaca¤›z demek de¤il. Nitekim biz 1984 seçiminde 8
ilde kazand›k, üçüne hiç gitmemiﬂtik. Çünkü vakit olmad›yd›. Bitlis’e, ondan sonra
galiba Artvin’e, bir tanesine daha hiç gitmemiﬂtik. Gene Burdur’da kazand›k. Neyse
yani oradaki tezahüratla seçim sonucu aras›nda do¤rudan do¤ruya bir iliﬂki yok,
onu da hat›rlatmak gerekir. Evet, isterseniz burada duray›m, çünkü 1,5 saate yaklaﬂt›k. Sizin vaktinizi almayay›m sorular›n›za cevap verirsem belki daha iyi olur. Çok
teﬂekkür ediyorum ilginiz için.

Yahya Ar›kan
Bu arada Enternasyonal Toplant›s›yla ilgili bir an›n›z vard›,benim hat›rlad›¤›m,bizimle paylaﬂabilir misiniz?
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Erdal ‹nönü
Söyleyeyim isterseniz. Bir Sosyalist Enternasyonal toplant›s›na gitmiﬂtim.
Sonra bana izlenimlerimi sormuﬂlard›, anlatm›ﬂt›m. Bilmiyorum hangi öyküye de¤iniyor arkadaﬂ›m›z ama bir ﬂeyler söyleyeyim oradan. O toplant›da, örne¤in ‹srailFilistin meselesi konuﬂulmuﬂtu. Acaba bir ﬂey vard›, Uzakdo¤u’dan bir yerden birisi
K›br›s’tan bahsetmiﬂti. Sonra Perez’in konuﬂmas›ndan bahsetmiﬂtim. Acaba hangisiydi?

Yahya Ar›kan
Vallahi 1 saatlik bir konuﬂmayd›. Güzel bir sohbet olmuﬂtu.

Erdal ‹nönü
Sa¤olun. Orada mesela bu iﬂte ‹srail’in, Perez’in konuﬂmas›ndan bahsetmiﬂtim, demek o ak›lda kald›. Sonra konuﬂman›n sonunda bir gazeteci ﬂey sormuﬂtu,
ne olacak bu iktidar diye. O zaman bu kökten dincilik konuﬂuluyordu, ona bir cevap
vermiﬂtim. Belki onu, onu bir kaç yerde söyledim, burada söylemeyeyim diyorum. O
hikaye ﬂuydu: O günlerde Ankara’da o Sincan olay›ndan sonra tanklar›n yürüyüﬂü
olmuﬂtu. Ben bunu an›msad›m ve dedim ki, ben geçen hafta Ankara’dayd›m, televizyondan tanklar›n geçti¤ini gördüm, tabii dikkatimi çekti. Arkadan bir aç›klama
yap›ld›. Etimesgut’taki tank taburu bir e¤itim yürüyüﬂü yapt› diye. Ben de, ya dedim kendi kendime ve ertesi günü bir milletvekili arkadaﬂ›mla ailece yemek yiyorduk
bu konu konuﬂuldu. ‹ﬂte ben dedim, bir ﬂey gördüm dün akﬂam. Evet, dedi milletvekili arkadaﬂ›m, bence dedi tehlikeli bir noktaya gelindi, çok da kayg› duyuyorum. Ben
de niye dedim, uyar› herhalde bu. Ama dedi bu duruma geldikten sonra geri dönüﬂü
olmaz, o bak›mdan çok da kayg›l›y›m. Hat›rlars›n›z dedi, baban›z›n bir sözü vard›
vaktiyle. 1960’dan sonra Milli Birlik Komitesi üyelerinin normal siyasi hayatta yer
almalar› için yol arand›¤›nda tabii senatörlük o zaman kurulmuﬂtu. O zaman ﬂöyle
bir benzetme yapm›ﬂt› babam, onu hat›rlatt› bana. Baban›z demiﬂti bir diﬂ macunu
tüpünü s›kt›¤›n›zda macunu ç›karsa tüpten, art›k geriye dönülmez. Orada yap›lacak ﬂey ç›kart›p kesmektir, ondan sonra macunu kullanmakt›r. Dolay›s›yla ç›karsa
tekrar geri dönemeyiz. Onun için ç›kanlar› siyasete sokup kalanlar› uzaklaﬂt›rmakt›r yap›lacak ﬂey. ﬁimdi oraya geldik galiba dedi. Ben de yok can›m daha oraya gelmedik, gelmeyiz de herhalde ve elbet akl› baﬂ›nda insanlar vard›r Türkiye’de dedim.
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Ama ikna olmam›ﬂt› arkadaﬂ›m ben bunu söyleyince. O gene babam›n misali diye
bana söyledi. Ben de söyleyecek bir ﬂey bulamam›ﬂt›m o anda. Sonra ‹stanbul’a
geldim. Bir kaç gün sonra evde ‹stanbul’dayken iﬂte sabah banyoya gittim, yüzümü
y›karken diﬂimi f›rçalamak için elime diﬂ macunu tüpünü ald›m ve tüpü s›kt›m. Çok
az kalm›ﬂt› macunu içinde ve nas›l olduysa f›rçaya götürmeden biraz durdum. ﬁöyle elimi b›rak›nca o ç›kan k›s›m oldu¤u gibi geri gitti. Çünkü o plastik var biliyorsunuz, az kalm›ﬂsa denersiniz görürsünüz hakikaten geri gidiyor. Hiç bir ﬂey kalm›yor
d›ﬂar›da. Birden baﬂlad›m gülmeye. Dedim, tamam buydu benim arkadaﬂ›ma söyleyece¤im ﬂey. Bak dedim, keﬂke bu örne¤i o zaman söyleseydim. Bunu anlatt›m. O
arkadaﬂ›m bana bu örne¤i verince söyleyecek bir ﬂey bulamam›ﬂt›m, ama baﬂka bir
örnek de var yani. Tabi bütün mesele Türkiye’nin toplumsal yap›s› hangi örne¤e uyuyor? Bu tümör mü yoksa esnek tümör mü? ﬁimdi dedim, herhalde bizim 50 senedir
geçirdi¤imiz demokrasi deneyimi ve çeﬂitli dalgalanmalar, bizim toplumumuzu daha
esnek duruma getirmiﬂtir, onun için bir uyar› görevi yapar ve biz o esnek durumu
gösteririz. Nitekim öyle oldu. Bir tanesi buydu.

Yahya Ar›kan
Efendim isterseniz sorusu olan arkadaﬂlardan soru alal›m. Bu arada siz de
dinlenmiﬂ olursunuz. Buyurun Kadir Bey.

Bir Kat›l›mc›
Say›n baﬂkan›m önce size gerçekten teﬂekkür etmek istiyorum. Arkas›ndan
Say›n ‹nönü’ye bir ﬂeyler söylemek geçiyor içimden, ama kendilerinin bu konudaki
tavr›n› bildi¤im için konuﬂamayaca¤›m bu konuda. Ama ﬂunu söyleyeyim. Bismilli bir
kiﬂi iﬂ münasebetiyle dün yan›mdayd›. Bugün de böyle bir program oldu¤unu, bugün
benden randevu istedi vermedim. Mazeretimi söyleyince, beni tan›maz dedi, sizin
için, ama gözlerinizden öpüyorum dedi. Böyle bir kiﬂiden selam vard›, onu yerine getirmiﬂ oldum. ﬁimdi efendim ﬂunu sormak istiyorum. Yaﬂam›n›z boyunca her gün
günlük mü tuttunuz ve o günlükten istifade mi ediyorsunuz, yoksa ömrünüzün bir
döneminde bir kenara çekiliﬂte haf›zan›zda kalanlar› m› yaz›yorsunuz? Tekrar söz
alma imkan›m olmayabilir, bu arada baﬂka bir konuya de¤inmek istiyorum. Hepimiz
bu ülkenin insanlar› olarak hele hele okumuﬂ yazm›ﬂ insanlar olarak ülke sorunlar›na kafa yoruyoruz ve bunun sözünü de söylemini de epeyce yap›yoruz. As›l olan gö-
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rev al›p ilgili yerlerde çözüme katk›da bulunabilmektir. Bu partidir, sendikad›r, odad›r ama toplumda herhangi bir kurumdur, kuruluﬂtur. ﬁimdi bu iyi niyetli insanlar
bak›yoruz ki fazlaca gitmiyor veya giden fazla kalam›yor. Tabii yan›lm›ﬂ olabilirim, ben
bu de¤erlendirmem de, ama örne¤in siz isteyerek istemeyerek siyasetin içine girdiniz.
Benim izledi¤im kadar›yla Türk siyasetine yeni bir soluk getirdiniz. Hiç bir ﬂey yapamad›ysan›z bile ki, bence yapt›n›z da yeni bir üslup getirdiniz. Yani ﬂarlatanl›¤a lüzum
yok, do¤ru düzgün adam gibi insanlara bir ﬂeyler anlat›labilirli¤ini ö¤rettiniz ve seçmeni insan yerine koydunuz. Omuzlara ç›kmad›n›z. Peki, bu kadar birikim, ben biraz tarih hocan›z›n ikaz etti¤i k›s›mdan istiyorum. Ben oradan al›r›m okurum. Neden siyasette kalamad›n›z? Çok özel de¤ilse bu soru çok yavan diyebilirsiniz, ama tarih hocan›z›n o ç›k›ﬂ› do¤rultusunda mümkünse. Neden bu konuda toplumda ürkek davran›l›yor? Biz bunu sizde de gördük. Var m› bir sebebi efendim? Teﬂekkür ederim.

Erdal ‹nönü
Maalesef küçükken günlük tutmad›m. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yaparken yazd›m çal›ﬂmalar›m›n özetini. Ama oraya kadar, hatta siyasetteyken de daha evvel günlük tutmad›m. Dolay›s›yla yazd›¤›m ﬂeylerde yararland›¤›m temel kaynak haf›zam ve gazeteler, o zaman›n bas›n›. Arkadaﬂlar›ma soruyorum tabii küçük yanl›ﬂlarda oluyor, ama
bellek gördüm ki çok de¤iﬂtiriyor olaylar›. Fakat baz› ﬂeylerin olay›n çarp›c› taraf›n›
hat›rl›yorsunuz da oraya nas›l geldi¤inizi pek hat›rlam›yorsunuz. Ara s›ra durduruyorsunuz, anlat›rken ama onun fazla önemi yok. Yani çarp›c› olan taraf do¤ruysa e¤er
onu yazmakta yarar var. Zaten bu an›lar› tarihçiler gerçek diye alm›yorlar, birbirleriyle
karﬂ›laﬂt›rarak kendileri gerçe¤i bulmaya çal›ﬂ›yorlar. Ama maalesef günlükten de¤il
de belle¤im ve gazetelerden yararlan›yorum.
Neden siyasette kalmad›n›z? ‹ﬂte benim yaﬂam felsefemden kaynaklanan bir
ﬂey. Ben siyasete girerken, yani siyasete girmeyi isteseydim daha evvelden girerdim.
Oldukça ileri yaﬂlarda girdim. Ola¤anüstü olaylar sonunda bana ihtiyaç oldu¤u için
girdim. Ondan sonra hoﬂuma gitti siyaset, memnun oldum, birçok kimseyi tan›d›m ve
çok güzel zamanlar›m oldu. Ama yani benim yaﬂam görüﬂüm daha genel çerçevedeydi
yani siyaset onun bir parças›, hepsi de¤ildi. ‹ﬂte düﬂüncelerimi yazmak hoﬂuma gidiyor ve hangisinin daha faydal› oldu¤unu kimse bilemez kolay kolay. Bazen bir söz y›llar
sonra faydal› olur, bazen de bir eylem çok faydal› olur. Ama siyasette ben olmasam
da yapacak insanlar çok. O bak›mdan böyle bir eksiklik oldu¤unu sanm›yorum. Ama
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tabii bu söyledikleriniz hoﬂuma gidiyor iltifat ediyorsunuz, beni ar›yorsunuz, niye ayr›ld›n›z diye k›z›yorsunuz.
Gerçekten siyasette kiﬂilerin önemi, özellikle bir yerde önemi çok fazla. Hatta
yeni araﬂt›rmalar gösteriyor ki bu kaotik olaylar falan deniyor, yani böyle bir çok
etkinin bulundu¤u iﬂte biraz evvel sayd›¤›m vergi reformu hikayesinde oldu¤u gibi
çok etkenin iﬂe kar›ﬂt›¤› olaylarla iﬂte kompleks, kar›ﬂ›k karmaﬂ›k olaylarda fiziksel
bu yan› da böyle. O zaman belirli bir anda yap›lan ﬂey çok de¤erli, çok önemli oluyor.
Yani olaylar›n böyle veya böyle gitmesine o anda yap›lan ﬂey etkiliyor. E¤er etkenler
çok de¤ilse, bir iki etken varsa o zaman bir noktada yap›lan bir yanl›ﬂl›k çabucak
düzeltilebiliyor. Ama çok etken varsa, e¤er onlar bir defa buraya gitmeye baﬂlad›larsa art›k onlar› bu tarafa götürmek çok zaman al›yor. Dolay›s›yla kiﬂilerin önemi
siyasette gerçekten fazla. Yani demokratik toplumlarda da fazla, demokratik olmayan toplumlarda da fazla. Onlar belirli bir süre toplumu bir yere götürüyorlar. O
bak›mdan bunu biliyorum, ama yani baﬂka liderlerimiz de bunu yaparlar diye düﬂünüyorum. Söylediklerimi yapt›¤›m ﬂeylerden memnunum. Ondan ibaret mesele. Bu
kadar cevab›m, kiﬂisel bir ﬂey.

Yahya Ar›kan
Söz isteyenler iﬂaret ederse söz verece¤im. Say›n Kamil Uyar buyurun.

Kamil Uyar
Teﬂekkür ederim. Ben söyleﬂinin son k›sm›ndan baﬂlayarak görüﬂlerinizi almak
istiyorum. Say›n ‹nönü; siz 1993 y›l›nda Baﬂbakan Yard›mc›s›yd›n›z, o dönemde ülkemizde çok tats›z bir olay yaﬂand›. Her nedense bu konuda direk sizden aç›klamalar ve ayd›nlatma duymad›k. Sivas’ta yaﬂananlar Cumhuriyet tarihinde çok ciddi
bir olayd›. Ben sayg› duydu¤um bir kiﬂi olarak sizden ﬂimdiye kadar bu konuyla ilgili
belli aç›klamalar bekliyordum, ama duymad›m veya ben rastlayamad›m. An›lar›n›zda yazm›ﬂ olabilirsiniz, ama bizi burada bu konuda bilgilendirin lütfen. Ben ﬂahsen,
kiﬂili¤inizden ve sayg›nl›¤›n›zdan kaynaklanan belli yaklaﬂ›mlarla bu konuya de¤inmedi¤inizi düﬂünüyorum ama bu bir gerçektir, yaﬂanan bir olayd›r. Birazda yanl›ﬂl›klar yap›ld›¤›n› düﬂünüyorum. Sayg›lar sunuyorum.

Erdal ‹nönü
Tabii bu konu her toplant›da soru olarak soruluyor. Tabii son derece üzücü bir
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olay gerçekleﬂti. Toplumumuzda hiç bir ﬂekilde olmamas› gereken bir olayd›r ve hala
üzüntüsünü, ›zd›rab›n› yaﬂ›yoruz. O zaman ben Baﬂbakan Yard›mc›s›yd›m de¤il mi?
ﬁimdi böyle serinkanl› düﬂünemiyorlar. Ve böyle bir olay› gördüklerinde herkesi suçluyorlar. Ben onlara da k›zm›yorum. Çünkü olay›n kendisi o kadar feci ki, onun karﬂ›s›nda yani her tür suçlamaya raz›y›m. Ama tabii daha serinkanl› düﬂündü¤ünüz
zaman, olay nas›l oldu kimler sorumludur, o zaman daha iyi meydana ç›k›yor. ﬁimdi
olay oldu¤unda mesela ﬂöyle sözler söyleniyor. ‹ﬂte o insanlar diri diri yanarken siz
ne yapt›n›z? Sivas olaylar› baﬂlad›¤› o gün, Baﬂbakan Yard›mc›s› olarak bilimsel kuruluﬂlar bana ba¤l›yd›. Epey zamand›r görmedi¤im ‹stanbul’daki nükleer merkezi
görmeye gitmiﬂtim, incelemeye gitmiﬂtim. Bütün gün oradayd›m. Sivas’ta Aziz Nesin ve arkadaﬂlar›n›n öyle bir toplant› yapacaklar›n› kimse söylemedi bana daha evvel. Asl›nda tabii benim görevim de¤il. Baﬂbakan Yard›mc›s› olarak benim görevim
kendi partim üzerinde koordinasyon sa¤lamakt›r ve iﬂte bilimsel kuruluﬂlar ba¤l›yd›.
Bir de hükümette konuﬂulan ﬂeyler. Ama ‹çiﬂleri Bakan› veya iﬂte güvenlik meselesi, onlar benim görevim de¤ildi. Ama ﬂüphesiz hükümette konuﬂuldu¤unda kar›ﬂ›yorsun da. Bana ba¤l› olmad›klar› için o kuruluﬂlar her gün bana bilgi vermiyorlard›.
Orada duyarl›l›k do¤urabilecek bir toplant› var dikkat edin, diye bana kimse söylemedi. Ben de normal görevim içinde Küçükçekmece’deki nükleer merkezi teftiﬂ etmeye, incelemeye gittim. Orada ö¤leye kadar dolaﬂt›m.
Ö¤leden sonra özel kalem müdürüm geldi, Sivas’ta bir kar›ﬂ›k durum varm›ﬂ
haberiniz olsun, dedi. Ben tabii gene ne oldu¤unu anlayamad›m. Yani dedi¤im gibi
güvenlik meselesi bana ba¤l› olsa derhal iﬂimi b›rak›p oraya giderim. Ama benim
iﬂim baﬂka bir ﬂey. Oraya gelmiﬂim nükleer merkezi incelemeye. Sonra tekrar saat
16.00 oldu. Milletvekillerinden bir arkadaﬂ ar›yor, dediler. O zaman telefona gittim,
orada gezmeyi b›rakt›m art›k. Telefonda konuﬂtum, orada bana tehlikeli bir durum
olabilece¤ini söyledi. Onun üzerine valiyi arad›m. Telefonla vali ile konuﬂtum. Evet
dedi, olaylar oldu ama kontrol ediyoruz dedi ve herhalde böyle bitecek dedi. Ondan
sonra ben ‹çiﬂleri Bakan›’n› arad›m o da ayn› ﬂeyi söyledi. Evet olaylar vard›, ama
kontrol ediliyor mesele yok dedi. Peki dedim. Ondan sonra tekrar dediler ki Aziz Nesin sizle konuﬂmak istiyor dediler. Peki dedim. Ben onu arad›m otelden, onunla konuﬂtum. O dedi ki otelin önünde topland›lar, tehlikeli olabilir dedi. Peki, dedim onun
üzerine, tekrar valiyi arad›m ona bunlar› söyledim. Evet dedi, ama askerden yard›m
isteyece¤im, kontrol edece¤iz dedi. Zaten belediye baﬂkan› kar›ﬂ›yor dediler. Ben
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tekrar ‹çiﬂleri Bakan›’n› arad›m. Bilhassa benim o bir saat içinde yapt›¤›m telefon
konuﬂmalar›nda bana söyleneni anlatt›m. Kontrol edece¤iz, evet olaylar var ama
iﬂte orada yeterli insan var, ben de oraya gidiyorum dedi. Onun üzerine saat 6 olmuﬂtu, ben de uça¤a binerek Ankara’ya gittim.
Yani ben orada konuﬂurken otelin yand›¤›n› falan görmüﬂ de¤ilim. Yok öyle bir
ﬂey, öyle bir ﬂey söz konusu de¤ildi. Ben uçaktayken otelde yang›n olmuﬂ. Tam bilmiyorum saatini ve üzücü olaylar meydana gelmiﬂ. Ondan sonra ben Ankara’ya geldi¤imde olay› ö¤renince, o gün yahut ertesi gün yap›lan aç›klamalar içinde, bunun bir
gericilik olay› oldu¤unu benden baﬂka kimse söylemedi. Ben ilk aç›klamamda bunun gericilik olay› oldu¤unu söyledim. Ondan sonra da Baﬂbakan beni ve bir arkadaﬂ›m›z› görevlendirdi, gidip Sivas’a ertesi gün gördük olay›. Orada da yine ayn› ﬂeyi söyledim ve
ondan sonra elimizden geldi¤ince yard›ma çal›ﬂt›k. Ama olay olmuﬂtu. Dolay›s›yla, yani dedi¤im gibi, hükümetin üyesi olarak baﬂka arkadaﬂlar›m›n da ihmalinden ben sorumlu tutulabilirim. Pekala, ona sesimi ç›karm›yorum. Çünkü hükümetle ortak bir sorumluluk vard› ve kaçmakla olmaz. Yani orada insanlar diri diri yanarken siz bir ﬂey
yapmad›n›z sorusuna da muhatap olamam diye düﬂünüyorum. Çünkü öyle bir ﬂeyden
haberim yoktu, asl›na bakarsan›z kimsenin yoktu. Orada olay son dakikada olan bir
ﬂey, ama ﬂüphesiz burada yap›lacak ﬂey, daha evvelden mademki böyle bir duyarl›l›k
var, tedbirli olmak gerekirdi ve olaylar› oraya götürmemek gerekirdi. Baﬂka yerde böyle oluyor. Yani bir kalabal›k, ne yapt›¤› belli olmayan bir kalabal›k ortada dolaﬂmaya
baﬂlay›nca o zaman onu kontrol edecek imkan› var devletin. Onu yapmamas›n›n, valinin söyledi¤i gibi öyle kuvvetle müdahale etmek istemedim, insanlar ölür veya yaralan›r diye korktum. Yani onun burada fazla iyi niyetle müdahale etmek istememesi daha sonra feci bir olaya sebep oldu. Bence yani iyi niyetli taraf› ﬂüphesiz var, ama orada iyi kontrol edilmemesi olay›n bu feci olaya yol açt›. Ama bunlar ilk gözlemdi, çünkü
insanlar›n, orada akrabas› ölen insanlar veya özel yak›nl›k duyan insanlar tatmin olmuyorlar. Çünkü insanlar›n ölmemesi gerekirdi. O bak›mdan bana k›zarlar diye sesimi
ç›karm›yorum. Cenaze töreni oldu. Ankara’da bakanlar aras›nda ben gittim izledim.
Herkes orada “Hükümet istifa” diye ba¤›rd›, sesimi ç›karmadan dinledim ve düﬂünüyordum kendi kendime. Yani o zaman bana “Hükümet istifa” diye ba¤›ranlar›n hiç birinin istifa etmem de ç›kar› yoktu. Tam tersine benim hükümette kalmamda onlar›n ç›kar› vard›. Bütün geçen gruplar, sivil toplum örgütleri, Alevi örgütleri hepsi ben oraday›m diye bana ba¤›r›yorlard› istifa diye. Ama ben dayand›m o ba¤›r›ﬂlara ve istifa et-
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medim. Çünkü gerçekten onlar›n lehine bir ﬂey de¤ildi istifa etmem. Hatam varsa diyebilirler, çünkü insanlar öldü, tamam duygusal bir ﬂey.
Nitekim bizim parti grubunda o zaman bir Sivasl› milletvekili bana ba¤›r›p ça¤›rd› ona da sesimi ç›karamad›m. Dedim ki; yani sen duygusal aç›dan bunlar› duyuyorsun ve bana söylüyorsun. Pekala ama iﬂin mahiyeti baﬂka. Dolay›s›yla her toplant›da bana soruluyor ve ben de bunu söylüyorum, ama faydas› olmuyor. Çünkü
gene toplant›da insanlar diri diri yanarken niye seyrettin diyorlar. Öyle bir ﬂey olmad›, ama yani insanlar›n inand›¤› do¤ru, fakat benim seyretti¤im do¤ru de¤il.
Ama birde ﬂu oluyor tabii. Orada ölen insanlar, onlar›n yak›nlar›, onlar›n büyük k›sm› benim partime sempati gösteren insanlar. Dolay›s›yla onlar›n ﬂöyle bir beklentisi vard›. Duygusal bir beklenti. Orada bizim inand›¤›m›z bir insan hükümette olursa
art›k bizim aleyhimize herhangi bir ﬂey olmaz. Böyle olmuyor maalesef. Sizin lehinize, yani sizi iyi anlayan, sizin sempatizan›n›z, sizi seven bir insan, insanlar› seven
bir insan hükümette ise, hükümet hiç bir zaman yanl›ﬂ yapmayacak diye bir ﬂey
yok. Hükümette kaç tane insan var, mecliste kaç tane insan var? Hata her zaman
yap›labiliyor, ama öyle bir duygusal yaklaﬂ›m oluyor ki madem beni tutan birisi vard› orada ve aleyhimize böyle bir ﬂey oldu, onun için odur sorumlu ve ona da bir ﬂey
demiyorum. Çünkü bu da bir toplumsal psikolojinin sonucu. Sosyal psikoloji bunu
gerektiriyor. Pekala diyorum, onun için sesimi ç›karm›yorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Bir baﬂka soru al›yoruz. Say›n Orhan Arabac›o¤lu buyurun.

Orhan Arabac›o¤lu
Teﬂekkür ederim. Sözlerime hoﬂ bir tesadüfü belirterek baﬂlamak istiyorum.
Bugün 10 Ocak 1998. 10 Ocak 1921’de, yani bundan 77 y›l önce 1. ‹nönü Zaferi’nin
y›ldönümünü kutluyoruz asl›nda bugün. Bunu belirterek sözlerime girmek istiyorum.
ﬁimdi soruyu tabii ki sizin engin hoﬂgörünüze, sempatik ve espritüel kiﬂili¤inize yöneltmek istiyorum. ‹lk defa Türkiye’de DYP ile birlikte sol diyebilece¤imiz SHP bir
koalisyon kurdular. O dönemde Süleyman Demirel ile birlikte siz koalisyon teﬂekkül
ettirdiniz. Daha sonra da Say›n Süleyman Demirel Cumhurbaﬂkan› olduktan sonra
da Tansu Çiller ile birlikte bu günleri götürdünüz. Daha sonra, siz görevden ayr›ld›ktan sonra DYP Genel Baﬂkan› Say›n Tansu Çiller ile birlikte Say›n Murat Karayal-
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ç›n, Say›n Hikmet Çetin, Say›n Deniz Baykal, s›ralamada yan›lm›ﬂ olursam özür dilerim.

Erdal ‹nönü
Yok do¤ru.

Orhan Arabac›o¤lu
Teﬂekkür ederim. Görev yapt›n›z. ﬁimdi yaln›z bu görev gerçekten kamuoyunu
bir tak›m beklentilere sürüklemiﬂti, sizin bu koalisyon kurman›z. Sol bir partinin hükümette olmas›, iktidarda olmas›, iktidara ortak olmas›, sosyal demokrat bir kitleyi ve kamuoyunu belli beklentilere yöneltmiﬂti aç›kças›. Ancak umulan olmad› pek de
fazla. Sosyal demokrat kamuoyu tatmin olmad›, bekleneni alamad›. ﬁimdi ben burada, dedi¤im gibi samimiyetinize s›¤›narak soruyorum. Say›n Tansu Çiller ile birlikte görev yapt›¤›n›z için, çünkü sizden sonra görev yapan baﬂkanlar da ayn› periyotta ve çizgide oldular. Onlar da ayn› ﬂekilde muvaffak olamad›lar kanaatindeyim
ben. Ayn› zamanda ﬂahsi düﬂüncem bu benim. Acaba Say›n Çiller’in bir etkileﬂim
alan› m› var, bir t›ls›ml› yönü mü var? O Say›n Çiller ile görev yapmak de¤iﬂik ambiyans ve atmosfer mi ki vazife yapt›¤› di¤er baﬂkanlarla birlikte, daha sonra Necmettin Erbakan da tabii ki ayn› ak›bete u¤rad› bence. Bunu ö¤renmek istiyorum.
Gerçekten neden muvaffak olunamad›, özellikle Say›n Çiller ile yap›lan koalisyonlarda. Teﬂekkür ederim.

Erdal ‹nönü
Teﬂekkür ederim bunu sordu¤unuza. Bu, iﬂin temel yap›s›yla ilgili bir mesele.
Yani ﬂöyle. Bir toplumda reform nas›l yap›l›r, demokratik reformlar nas›l yap›l›r?
Bizim toplumumuzda reformlar imparatorluktan beri yukar›dan gelmiﬂtir. Padiﬂahlar, onun yan›ndakiler, daha sonra Atatürk’ün önderli¤inde yap›lan reformlar, çok
partili rejime geçiﬂte o zaman bu büyük iradesiyle gerçekleﬂti. Ayn› zamanda da bir
tak›m temel yap›sal reformlar da iﬂte 1960’dan sonra oldu. Yani böyle büyük güçlerin yard›m›yla reformlar yap›ld›. Art›k bunlar geçti. ﬁimdi art›k demokrasiyi tam
manas›yla benimsemiﬂ durumday›z. Ama reformlar da istiyoruz, ama nas›l yap›laca¤›n› do¤ru dürüst bilmiyoruz. Çünkü çok az yap›ld› ﬂimdiye kadar. ‹ﬂte bizim koalisyondan da CMUK ç›kt›, ondan sonra iﬂçi haklar›yla ilgili bir ﬂey ç›kt› ve ﬂimdi reform yapmaya çal›ﬂ›yorlar vergilerde falan. Ama bunlar çok yeni ﬂeyler ve halk›m›z,
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özellikle sivil toplum örgütleri yeni yeni görüyorlar nas›l yap›ld›¤›n›. Demokratik reformun yap›lmas› son derece zor bir ﬂey. Bir defa ad› üstünde reform yap›ls›n diye
istemeyiz. Bugüne kadar yap›lmad›¤›ndan bugüne kadar niye yap›lmam›ﬂ? Demek ki
ço¤unluk bunu istememiﬂ bugüne kadar. Bir noktaya geliyorsunuz ço¤unluk veya
ço¤unlu¤u yöneten etkili bir az›nl›k, art›k bunun yap›lmas› gerekti¤ine inan›yor ve
bunu inand›rabiliyor ço¤unluk. Demokraside bunu yapmak çok zor bir ﬂey, çok zaman al›yor ve birden bire olmuyor. Hepsi birden olmuyor, ad›m ad›m ancak. Tabii d›ﬂar›dan bak›nca iﬂte her yap›lan› az görmek normal de de¤il. Çünkü içimizden gelen
ﬂey çok daha fazlas›n› istemek ve de diyorsunuz ki bak›n koalisyona girdi sosyal
demokrat parti, o zaman sol e¤ilimli seçmenlerin istedi¤i her ﬂey olsun diye bekli
yorsunuz. Ama hiç biri olmad› veya çok az› oldu diyorsunuz. Az oldu çünkü az› oradayd›, çünkü sosyal demokratlar›n gücü o kadar. Bunu gerçek olarak görmek laz›m.
Reformlar›n olmas›n›, ben reformlar olmayacak demiyorum olacakt›r ama olmas›
için daha çok u¤raﬂmak gerekir ve olanlara zaten memnun olmak gerekir. Olanlar›
az görmenin faydas› yok. U¤raﬂt›k u¤raﬂt›k bu kadar oldu. Yahu bu iﬂi yapamad›lar, ama biz bunun daha iyisini u¤raﬂmaya devam edelim ve onlar niye yapamad›,
onu bulal›m onlar› da ikna edelim ve bundan sonra yapal›m. Bat› Avrupa’da gördü¤ümüz reformlar böyle olmuﬂtur. Hepsi büyük halk hareketleri, büyük toplumsal dayan›ﬂmalarla gerçekleﬂmiﬂ ﬂeyler. Bizde de böyle oluyor, olmayacak de¤il. Onun için
ﬂimdi Say›n Demirel ile beraberken daha çok ﬂey oldu, do¤ru. Say›n Çiller geldi¤i zaman daha az oldu. Çünkü onun parti üzerinde gücü daha azd› ve onun Say›n Demirel kadar angajman› yoktu bu reformlar yap›l›rken. Ama o da bir ﬂey yapmaya çal›ﬂt› ve Karayalç›n zaman›nda bir ﬂeyler yapt›lar. Biz zaten çok k›sa kald›k beraber.
Karayalç›n ile beraber yapt›lar bir ﬂeyler ama azd›, do¤ru. Ama yani onun azl›¤› Çiller’in ﬂahsiyetinden çekindi¤inden falan de¤il. O parlamentonun yap›s›ndan ve toplumumuzun haz›rl›¤› o kadar olsundan. Onun için yine insanlara k›zmaya devam
edin, onun zarar› yok, baﬂka insanlar gelir.
Ama yanl›ﬂ teﬂhis koymay›n ve demokrasiye k›zmay›n. Hep diyoruz iﬂte kat›l›m laz›m, iﬂte sivil toplum örgütleri niçin u¤raﬂ›yorsunuz? ‹ﬂte bu fikirleri halka
yaymak için ve milletvekilleri bir daha meclise geldiklerinde o do¤rultuda çal›ﬂmalar›
için u¤raﬂ›yorsunuz baﬂka yolu yok bunun. Ama sonunda oluyor, yani hiç bir ﬂekilde
reform olmuyor demek istemiyorum. Ama olmas› için u¤raﬂmak ﬂart ve sizin ken
dinizi inand›rman›z yetmiyor. ‹ﬂte ben sizi inand›r›yorum desem yetmiyor ki, daha
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baﬂka insanlar› inand›rmak laz›m. O da hepimizin gayretiyle oluyor. Hülasa bence,
benim bulundu¤um koalisyonda çok ﬂey yap›lm›ﬂt›. Ben yap›lacak olan›n azamisini
yapt›¤›m›za inan›yorum ve ne eksikse baﬂkalar› yaps›n diyorum. Nitekim ﬂimdi DSP
koalisyonda, onlar da t›pk› bizimki gibi çal›ﬂ›yorlar iﬂte. O zaman bizi eleﬂtiriyorlard›, bu kadar ﬂey yap›yorsunuz yetmez, daha çok ﬂey yapmak laz›m. Ayn› ﬂeyi yap›yorlar, çünkü baﬂka çaresi yok. Tek baﬂ›n›za iktidara gelmedi¤inize göre, nas›l gelmiﬂseniz, o durumda kendi program›n›z›n ne kadar›n› yaparsan›z onun için u¤raﬂacaks›n›z. ‹yi niyetle u¤raﬂacaks›n›z, bütün iyi niyetinizi göstereceksiniz. Ne kadar
yaparsan›z kard›r diyeceksiniz ve bir daha sefere daha çok yapmaya çal›ﬂacaks›n›z
veya sizin yapt›¤›n›z iﬂe baz› k›zanlar olacak, o zaman öteki partiyi koyamayacak.
‹ﬂte böyle.

Yahya Ar›kan
Çok teﬂekkür ediyoruz. Bir baﬂka soru alaca¤›z. ‹ki arkadaﬂ›m daha var. Ondan sonra izninizle söz vermeyece¤im. Daha sonra Erdal Bey isteyen arkadaﬂlar›m›za kitab›n› imzalayabilecekler. Say›n Ülker Koç buyurun.

Ülker Koç
Say›n ‹nönü, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir ailesinin önemli bir ferdi olarak,
ilk önce Türkiye vatandaﬂlar›ndan korkmadan, korumas›z yaﬂam tarz›n› sürdürdü¤ünüz için kutluyorum sizi. ‹ki sorum vard›, bir tanesini arkadaﬂ›m sordu. Neden
politikadan çekildi¤iniz konusundayd›, o soruldu. ‹kinci sorum ise Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün içinde bulundu¤u durumu bizlerden daha iyi ve yak›ndan biliyorsunuz.
Bugüne kadar y›llardan beri süre gelen sa¤ iktidarlar›n ülkemizi ne duruma getirdi¤ini çok daha iyi biliyorsunuz. Bugün parlamento içindeki ve d›ﬂ›ndaki sol ve sosyal
demokrat partilerin iﬂbirli¤i konusunda ne düﬂünüyorsunuz? Ondan sonra, bence
bir sol iktidarlar yaﬂamas› gerekiyor Türkiye’nin. Çünkü Cumhuriyet’in bütün kazan›mlar›n› kaybetmek durumuyla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu sol iktidarlar›n hayata geçirilmesi için sol güç birli¤i konusunda ne düﬂünüyorsunuz? Sizlerin üzerine düﬂen görevler nedir? Vatandaﬂ olarak bizlere düﬂen görevler nedir? Teﬂekkür ederim.

Erdal ‹nönü
Sosyal demokrat, ortan›n solunda olan partilerin bir araya gelmesi, hem parlamentoda say›lar›n›n daha çok olmalar›n› hem etkili olmalar›n› sa¤lar. O hep iste-
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di¤imiz ﬂey. Ben siyasetteyken o konuda epey u¤raﬂt›m. Ama 12 Eylül rejiminin
devreyi kapatm›ﬂ olmas›, ondan sonra farkl› biçimlerde ortaya ç›km›ﬂ olmak, iﬂte
bir türlü bir araya gelmeye f›rsat vermiyor. Bir gün elbet bitecek o iﬂ ama hala devam ediyor. Bundan da yaln›z soldaki insanlar de¤il, Türkiye’nin demokratik yap›s›
zarar görüyor. Ama iﬂte insanlar›n kendi iradeleriyle bunu gerçekleﬂtirmeleri ﬂart.
Olmay›nca zorla olmuyor. Dolay›s›yla bu yolda u¤raﬂmak için siz bunu istemeye devam edin. Zaten seçimde partilerin bir tanesine oy vermek, ama o da olam›yor. ‹ﬂte
her partinin kendi taraftar› var. Biraz oraya biraz buraya gidiyor falan, gene ayn›
tahtaravalli durumu devam ediyor. Bunu ortadan kald›rmak seçmenlerin ayr›ca bir
araya gelmelerini gerektiriyor ki o da olmuyor. Dolay›s›yla bir süre daha böyle gidecek görülüyor. Buna ra¤men parlamentoda bir araya gelmenin yollar› aran›yor.
Ama bugüne kadar umut vermedi oras› da do¤ru. Maalesef bir çözüm görmüyorum, ama birleﬂmenin olmas› yürürmü bilmiyorum, ama birleﬂmenin olmas›n› ben de
istiyorum. Öbür sorunuz neydi?

Ülker Koç
Öbür soru sorulmuﬂtu. Ben bu sorunun devam› olarak kiﬂili¤iniz gere¤i önemli
bir konumdas›n›z, önemli bir yerdesiniz yani...

Erdal ‹nönü
Ama yetmiyor, benim kiﬂili¤im yetmiyor yani. Ben siyasetteyken de u¤raﬂt›m,
yetmedi. ﬁimdi hiç yetmez. Öyle ﬂeyler arkada güç ister. Yoksa her sözün cevab›
vard›r. Yoksa o yaln›z iddia etmekle olmaz. Arkadan bir güç gelmesi laz›m. O ﬂimdi
yok.

Yahya Ar›kan
Efendim teﬂekkür ediyoruz. Say›n Mehmet Y›lmaz buyurun.

Mehmet Y›lmaz
Türkiye tek partili dönemden çok partili döneme geçerken güdümlü olarak bir
geçiﬂ yapt›¤› için bunun semeresini veya neticelerini biz 1960’da gördük. O zamana
kadar tabii Türkiye bir tak›m s›k›nt›lar yaﬂad›. Görüyorum ki mücadele etmeden veya ö¤renmeden herhangi bir ﬂey vermek topluma bir ﬂey kazand›rm›yor. Demokrasi,
e¤itim, kültür ve hazmetme meselesi ortaya ç›kar. Bu tarihten bu tarihe kadar
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Türkiye’deki siyasi partilerin genel baﬂkanlar› nedense koltuk kayg›s›ndan, oy kayg›s›ndan dolay› kendi yerlerine gelebilecek ikinci bir lider yetiﬂtirmemiﬂtir. Bu lider yetiﬂtirmemelerinden dolay› ülkemiz daha s›k›nt› çekmektedir ve bu son yaﬂad›¤›m›z
ortamda bile demokrasinin güdümlü oldu¤u ortaya ç›k›yor. Yani ﬂu andaki iktidar
bile 28 ﬁubat 1997 kararlar›n› diyelim, ne dersek diyelim bunun ad›na, bunun neticesi olarak güdümlü ortaya ç›km›ﬂt›r ve her iktidar gündemine herhangi bir ﬂeyi getirdi¤i zaman, hele hele bilhassa vergi konusu oldu¤u zaman ﬂahs›m ad›na Türkiye’de vergi gündeme geldi¤i zaman, reform dendi¤i zaman irkiliyorum aç›kças›. Çünkü bütün menfaat gruplar›, bütün ç›kar gruplar› nedense bu ülkenin gelece¤ini ipotek alt›na alamaz. Gerçekten ülkenin gelece¤i ipotek alt›nda kim ne derse desin.
Ben buna ﬂahsen inanm›yorum. Neden inanm›yorum? Bu kadar borç yüküyle, bu kültürle, bu e¤itimle ülke nereye ne kadar nas›l gider? Bunun aﬂ›lmas› için demokratik
kitle örgütlerinin, sendikalar›n, meslek odalar›n›n ne gibi tav›r almalar›, ayn› zamanda bu demokratik kitle örgütleri yöneticilerinin de siyasi parti yöneticilerinin yapt›klar› gibi davranmamalar› için neler yapmalar› gerekti¤i konusunda neler önerebilirsiniz? Teﬂekkür ediyorum.

Erdal ‹nönü
Sorunuzu dinlerken baﬂka bir ﬂey düﬂünmeye baﬂlad›m. Yani sivil toplum örgütlerinin durumunu çok umutlu görmüyorsunuz galiba.

Mehmet Y›lmaz
Hay›r hocam, alternatif olarak sivil toplum örgütleri nas›l davran mal›d›r?

Erdal ‹nönü
Evet, evet anl›yorum efendim cevap veremedim, çünkü ilk konuﬂman›zdan sonra cevab›n› düﬂünmeye baﬂlad›m, derken arkas›n› kaç›rd›m. Ama ﬂöyle toplumumuzda büyük bir duyarl›l›k var. Bu seçimler, iﬂte bas›n, televizyonlar, yani duyarl›l›¤›
mübala¤a etmemek laz›m. Yani bizde, toplumumuzda bir türlü düzelme olmuyor veya yapt›¤›m›z ﬂeylerin de¤eri yok gibi bir ayr› uca da gitmemek gerekli. Bat›daki
toplumlar veya Uzakdo¤u’daki toplumlar da türlü sorunlarla u¤raﬂ›yorlar ve bizim
toplumumuzda sizlerin, baﬂka insanlar›n yapt›¤› çok de¤erli iﬂler var. Onun için karﬂ›laﬂt›rmalar›, siz tabii say›lar› bilirsiniz say›lara göre yapmak laz›m. O zaman daha iyi sonuç ç›kar. Say›lara bak›nca bizim ﬂimdiki ekonomik durumumuz da çözülür.
Enflasyon gibi korkutucu geliﬂmeler var. Onlar› düzeltmek için çal›ﬂmak ﬂart. Ama
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demek istiyorum ki bizim ﬂimdiki durumumuzdan gerçekçi bir yaklaﬂ›mla çare aramal›y›z.
Yani bu toptan çare olmaz, ama hangi olay› düzeltmek istiyorsan›z, hele demokrasi aç›s›ndan, hem maliye aç›s›ndan, bir tart›ﬂma yap›p oradan bir sonuç ç›kar›p onu önermelisiniz. Örne¤in koltuk meselesi. Koltuk meselesi ciddi bir yaklaﬂ›m
de¤il. Çünkü evet, her insan tabii mevkisini sever. ‹ﬂte daha iyi olsun ister, ama bu
dünyada her insan›n do¤al bir yaklaﬂ›m›. Bu bir neden olmaz. Yani olaylar›n kötüye
gitmesi için veya iyi gitmesi için bir neden olmaz. ‹nsanlar› sevmek, nefret etmek
iﬂte k›skanmak gibi bir tak›m terimler var. O terimler olmas›n da insanlar toplu yaﬂas›n diyemezsiniz. Yani bu terimlere ra¤men, bu terimlerle beraber toplumlar geliﬂiyorlar. Dolay›s›yla insanlar›n koltuklar›n› sevmesi demokrasimizi kötüye götürecek
diye al›nmamal›. Ama her neyse olay, hangi lider veya hangi bakan, hangi devlet
adam›, siyasetçi yanl›ﬂ bir iﬂ yapt›ysa onun üzerinde durmal›. O iﬂi niye yanl›ﬂ yapt› onu bulmal›. Koltu¤unu sevdi¤i için yapt› demek, bir ﬂey demek de¤il. Ben de daha iyi bir yerde oturmak isterim. Ama bir yolsuzluk olmuﬂsa onun nedenini ayr›ca
bulup onu tart›ﬂmal› ve onu düzeltmeye çal›ﬂmal›.
ﬁimdi gene demokratik yap›m›z›n tabii daha iyi iﬂlemesini istiyoruz. Gönülden
demokrasi diyor baz› yazarlar. Ben ona kat›l›yorum, gerçekten demokrasimizin daha iyi iﬂlemesine ihtiyaç var. Ama o gayet somut bir problem. Onun çözümü de gene bulunabilir. Yani biz nas›l bir düzenleme yapal›m ki idari yap›m›zda, gerek meclis
çal›ﬂmas›nda, gerek siyaset çal›ﬂmas›nda daha iyi sonuç alal›m. Bunlar›n yollar›
var. Mesela milletvekili say›s›, milletvekilleri seçilme ﬂekilleri, iﬂte partilerin kendi
yap›lar›, bunlar›n üzerinde öneriler yapmak mümkün, yapanlar da var zaten. Ama
onlar›, üzerinde tart›ﬂarak belirli sonuçlara getirmeli ve arkas›ndan koﬂmal› bunlar›
daha önce kabul etsin diye. O ﬂekillerde daha iyi bir duruma getirmek mümkün.
Yoksa genel olarak herkes koltu¤unu seviyormuﬂ, iﬂ yürüyormuﬂ, herkes partisini
düﬂünüyor, iﬂ ç›km›yor.
Sonuç, somut öneriler yapmal› ve bunu sizin gibi örgütler yapabilir.Dolay›s›yla
mesela Fransa’da De Gaulle zaman›nda bu yap›labilirdi. De Gaulle kendisi düﬂünen
bir insand› ve o zamanki deneyimler ona çok büyük yetki sa¤lam›ﬂt›. Düﬂündü taﬂ›nd› ve kendisine daha iyi f›rsat verilirse daha iyi bir anayasa getirece¤ini buldu ve
yapt›. Bu ﬂekilde tabii Türkiye’de de yap›labilir. Ben ﬂimdi akl›mda böyle bir fikir yok,
ama bunu düﬂünerek de¤erlendirmek daha çok uygun diyorum. Gerçek liderlerle de-
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mokrasi öyle oluyor. Yani somut olay› inceleyerek ve belirli bir öneri yaparak, faydal›
öneri oldu¤una inanarak, onu parlamentodan geçirmenin bir yolunu bulup. Bu mümkün, yani demokrasilerde bu oluyor. Yeteri kadar düﬂünerek, u¤raﬂarak sivil toplum
örgütlerinin gayretiyle, insanlar›n gayretiyle bu oluyor. Geliﬂme de böyle oluyor. Elbet olacak, bizim seçim sistemimizin bize hangi uyan ﬂey oldu¤unu bilemeyiz, söyleyemeyiz. Ama onu bir tarafa b›rak›p, iﬂte partilerde liderler var onun için iﬂler yürümüyor. Bence o yanl›ﬂ, o eksik bir ﬂey. Elbet bir ﬂey olacak, lideri dinlemek partiye
gerekli. O partinin iyi çal›ﬂmad›¤› anlam›na gelmiyor. Baz› partiler daha demokratik
çal›ﬂ›yor, baz›lar› daha az demokratik çal›ﬂ›yor. Onlar, o farklar d›ﬂar›dan bak›nca
önemli olmuyor. Benim k›saca söylemek istedi¤im bu.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz efendim. Say›n Serpil Zorbozan, Say›n Nihat Ar›ca. ‹ki arkadaﬂ›m›z var, ondan sonra söz vermeyece¤im. Buyurun efendim.

Nihat Ar›can
Teﬂekkür ederim baﬂkan›m. Say›n Erdal Bey, ben sizin dürüstlü¤ünüze, aç›k
sözlülü¤ünüze ve samimiyetinize güvenerek belki biraz daha ileri giderek bir soru
yöneltmek istiyorum. Siyasi hayat›n›z döneminde, merhum Turgut Özal’a sizin ifadeniz olmuﬂtu. ‹ﬂte “Siz k›sa pantolonla gezerken bizim evde siyaset konuﬂuluyordu” anlam›nda, yani siyasi birikiminiz anlam›nda söylüyorum bunu. Böylesi köklü bir
yaﬂamdan gelen Erdal Bey olarak, Erdal ‹nönü olarak siyasetteki çizginizi h›zl› bir
ﬂekilde noktalad›n›z ve o karar aﬂamas›nda kamuoyunu veya vatandaﬂ›n sizden
ümit beklemekte oldu¤u o bir anda ›ﬂ›klar söndü, karanl›¤›n içerisinde kald›. Böyle
bir ﬂokla karﬂ›laﬂt› Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal demokrat kesimi. Sizden beklemekte oldu¤u ümitleri karﬂ›s›nda. ﬁimdi siz bu karar› al›rken, ben aç›k ve net olarak
bunu siz siyaseti b›rakt›¤›n›zdan beri kafamda düﬂündüm. Bugün k›smet oldu soru
sormak. Merhum Turgut Özal öldü. Siz koalisyona Süleyman Demirel ile baﬂlam›ﬂt›n›z ve Demirel Cumhurbaﬂkan› oldu. Say›n Tansu Çiller ile de koalisyonu, devlet
adaml›¤› sorumlulu¤u gere¤i sürdürmeniz gerekiyordu. Çünkü siyaset her ﬂeye gebe, yar›n ne olaca¤› belli de¤il. Sizin siyaseti b›rakman›zda parti içi demokrasi bir
yana, onu tart›ﬂmak istemiyorum burada. Ben bir tek ﬂunu sormak istiyorum: Demirel’in Cumhurbaﬂkan› olmas› ve Tansu Çiller ile sizin bu koalisyonu götürmek, bunu belki zor ifade ediyorum ama Erdal ‹nönü olarak bunu kendinize bir gurur mese-
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lesi, kiﬂilik, kimlik meselesi yaparak böyle bir karar verirken katk›s› oldu mu, olmad›
bunu ö¤renmek istiyorum. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederiz. ﬁimdi efendim medyatik bir aç›klama bekliyor arkadaﬂlar›m›z.

Erdal ‹nönü
Yok, ne yaz›k ki cevab›m tatmin etmeyecek sizi san›yorum. Yok, benim o zaman söyledi¤im gibi baﬂ›ndan itibaren siyasete girerken düﬂündü¤üm, bana bir ihtiyaç oldu¤u söyleniyor. O ihtiyac› orada gördüm biraz. Siyasete girdikten sonra
gördüm, inand›m. Ama bu ihtiyaç bitecektir. Nas›l bitecektir? ‹ﬂte demokratik yap›
kurulacak. Güdümlü demokrasi de¤il, gerçek demokrasiye geçildi¤ini herkes görecek, CHP’nin çabas› kendini gösterecek ve ondan sonra bana ihtiyaç kalmayacak.
Yani siyasetçiler yasaklar kalk›yor, herkes yine siyaset yap›yor, bana ihtiyaç kalmayacak. Ben de üniversiteye dönemem ama emekli oluyorum. Ama hiç olmazsa fikir hayat›na dönebilece¤im diye düﬂünerek, 10 seneyi aﬂa¤› yukar› bir hedefleyip
girdim. Bu 10 seneyi ilk gün görmüyordum. ‹lk gönü daha zevkli diye düﬂünüyordum.
Fakat bir müddet sonra iﬂte daha kalmam gerekti¤ini, daha ihtiyaç oldu¤unu, yasaklar›n kalkmas› ﬂunlar bunlar için gerekti¤ini görünce devam ettim. 10’uncu seneye geldi¤imde, iﬂte yuvarlak rakam, 10 sene siyasette kalmak bence yeterdi, yani
10 sene oldu ve kurultaydan geliyorduk normal olarak. Kurultayda genel baﬂkan seçilir. Daha 3 ay vard›, dedim ki, “Tamam ﬂimdi art›k ben aday olmayaca¤›m› söylersem iﬂte kurultaya kadar, 3 ayda yeni baﬂkan için arkadaﬂlar yeterli inceleme,
propaganda yaparlar ve tabii yar›ﬂ olur, bir arkadaﬂ seçilir kurultayda”. Bunu evvelden söyledim ki bu yar›ﬂma olsun da kurultay birini seçsin diye ve ben 10 seneyi
doldurmuﬂ olarak ayr›l›r›m. Karar›m buydu. O zamanki Baﬂbakan kim veya hangi
olay olmuﬂ onlarla ilgisi yok. Evvelden ald›¤›m bir karar›n uygulamas› ﬂeklindeydi.
Tabii böyle bir karar› alm›ﬂsan›z, ne zaman uygulasan›z o anda olan olaylardan dolay› yapt›¤›n›z ﬂüphesi do¤acakt›r. Do¤al olarak do¤acakt›r, onu önlemeye imkan
yok. D›ﬂar›dan bakanlar öyle yorumlayacakt›r. ‹ﬂte ﬂuna k›zd› onun için ayr›ld› diyecektir yahut ﬂöyle olmas›ndan çekindi yahut ﬂöyle olmas›ndan üzüldü ayr›ld›. Ama
öyle de¤il. Benim gerçekten düﬂüncem iﬂte bir süre sonra ayr›lmakt›. 10 sene ve
kurultay›n yaklaﬂmas› bana o zaman›n geldi¤ini gösterdi. Mesele bundan ibaret.
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Bunu ben tabii ne kadar söylesem inand›ram›yorum o da baﬂka, ama gerçek bu.

Yahya Ar›kan
Evet de¤erli arkadaﬂlar›m bir söyleﬂinin daha sonuna geldik. Toplant›y› kapatmadan önce bir arkadaﬂ›m›z, rahmetli baban›z›n 1960’l› y›llarda, hiç yay›nlanmam›ﬂ resmini takdim etmek istiyorlar. ‹lhan arkadaﬂ›m takdim edecekler.

Erdal ‹nönü
Kim bu foto¤raftakiler?

‹lhan Güven
Efendim, bu 1960 y›l›nda Sar›kam›ﬂ’ta ihtilalde çekilmiﬂ bir foto¤raf. Bu benim amcam ve komﬂular›m›z. Bunu zamanla büyütüp ‹nönü Vakf›’na göndermek istiyordum ama ﬂimdi bunu bir f›rsat bildim ve ﬂimdi yapt›m.

Erdal ‹nönü
Peki, çok teﬂekkür ediyorum. Ama bunun tarihini yazsan›z bir yere unuturum
yoksa. Bir ka¤›da yazsan›z, nerede ve ne zaman diye, çok teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
‹lhan Güven arkadaﬂ›m›za da çok teﬂekkür ediyoruz.

‹lhan Güven
Ben teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar, bugünkü etkinlikte eme¤i geçen Muammer Keskin arkadaﬂ›ma ayr›ca teﬂekkür etmek istiyorum. Ama as›l teﬂekkürümüzü bizi onurland›ran
Say›n Erdal ‹nönü’ye etmek istiyorum. Önümüzdeki ay bir baﬂka Levent Söyleﬂisi’nde buluﬂmak üzere hepinize sayg›lar sunuyorum. Çok teﬂekkür ederim. Erdal
Bey kitaplar›n› imzalayacak arkadaﬂlar.

1704

1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹ <<<

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1705

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

(21 ﬁubat 1998)

>>> ‹LHAN SELÇUK ‹LE LEVENT SÖYLEﬁ‹S‹
“ÇA⁄DAﬁLIK, UYGARLIK ve AYDINLANMA”
Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar, Levent Söyleﬂileri’ne hoﬂ geldiniz. Bildi¤iniz gibi bugünkü
konu¤umuz hepinizin yak›ndan tan›d›¤›, yaz›lar›n› zevkle okudu¤umuz Say›n ‹lhan
Selçuk. Kendilerine hoﬂ geldiniz diyoruz. Her zaman oldu¤u gibi gelen konuklar›m›za,
sizlerin de sabr›n›za s›¤›narak Odam›z hakk›nda k›sa k›sa bilgiler verece¤im. Biraz
önce Say›n Selçuk da sordular, “Odan›z güçlü bir Oda m›d›r?”Ben de o anlamda bugünkü geldi¤imiz konum hakk›nda k›saca bilgilendirece¤im. Muhasebe mesle¤i 1989
y›l›nda 3568 say›l› yasayla yasal bir statüye kavuﬂtu ve 1990 y›l›ndan itibaren de
odalar›m›z kuruldu. ‹SMMMO bugün yaklaﬂ›k 13.000 üyesi olan, yine yaklaﬂ›k
12.000 civar›nda stajyeri olan bir meslek odas›. Odam›z›n altyap› anlam›nda Kad›köy ve Bak›rköy’de iki hizmet birimi, Taksim’de bir e¤itim merkezimiz, ﬁiﬂli’de bir e¤itim ve dan›ﬂma meclisi toplant› salonu ve de ﬂu an bulundu¤umuz oda lokaline sahibiz. Tabii böyle bir söyleﬂide meslek yasam›z›n eksikleriyle s›kmak, üzmek istemiyoruz aç›kças›. Meslektaﬂlar›m›z›n birçok sorunlar› var, dertleri var. Apayr› bir konu. Tabii biz sadece kay›tlar› tutan meslektaﬂ grubu de¤iliz. Ayn› zamanda da bu
örgüt ülke sorunlar›na da duyarl› bir kesimden oluﬂmaktad›r. O nedenle bu Levent
Söyleﬂileri’ni düzenlemeye baﬂlad›k.
Geçmiﬂ toplant›lara kat›lan arkadaﬂlar›m›z biliyorlar, ilk konu¤umuz Say›n
Emre Kongar oldu. ‹kinci konu¤umuz Say›n Erdal ‹nönü oldular ve siz üçüncü konu¤umuzsunuz. Ben yine buradan toplant›n›n sonunda ayr›ca duyuraca¤›m ama
Mart ay›n›n konuklar› hakk›nda da size k›saca bilgi verece¤im. Mart ay›nda bir ko-

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1705

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1706

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

nuk de¤il, konuklar›m›z var. Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle 7 Mart günü Say›n ﬁirin
Tekeli ve Say›n Hale Soygazi kat›lacaklar. Tüm arkadaﬂlar›m›z› 7 Mart’taki bu söyleﬂimize ﬂimdiden davet ediyorum. Yine k›saca de¤erli arkadaﬂlar, önümüzdeki
mart ay› çok yo¤un bir ay. Ayn› zamanda meslek yasam›z›n kabul edildi¤i tarihe
denk gelmekte. Biliyorsunuz 1 Mart’› Muhasebe Günü olarak kutlamaktay›z. Bugün
nedeni ile 1 Mart Pazar günü saat 10.00’da Taksim An›t›’na çelenk konulacak, 2
Mart Pazar günü saat 13.30’da The Marmara Oteli’nde bir panelimiz var. Bültenle
de duyurusu yap›lacakt›, ama ben buradaki arkadaﬂlara bir kez daha duyuruyorum.
“Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Dengelerin Oluﬂumunda Vergi Adaletinin Yeri ve
Bugünkü Vergi Reformu” konulu bir panel düzenlendi. Panelin oturum baﬂkan› Masum Türker. Konuﬂmac›lar ANAP milletvekili Hayrettin Uzun, DSP milletvekili Necdet Tekin, CHP milletvekili Bülent Tanla, ‹TO Baﬂkan› Mehmet Y›ld›r›m ve ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Yücel Sayman bu panele kat›lacaklar. Bütün arkadaﬂlar› 2 Mart
Muhasebe Haftas› nedeniyle düzenledi¤imiz panele davet ediyorum. 3 Mart günü
saat 13.30’da Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde Gelir Vergisi Beyanname Düzeltme
seminerimiz var. Yine belirtti¤im gibi 7 Mart günü Dünya Kad›nlar Günü nedeni ile
lokalimizde söyleﬂimiz var.
De¤erli arkadaﬂlar, ben izninizle biraz da sohbet konumuza girmek istiyorum.
Bugünkü sohbet konumuz bir hayli geniﬂ. Say›n Selçuk geniﬂ bir ﬂekilde de¤erlendirecekler, ama ben çok önemli gördü¤üm vergi tasar›s› üstüne bir kaç laf etmek istiyorum. Yaklaﬂ›k iki aydan beri biliyorsunuz Odam›z bu vergi tasar›s›n› yak›ndan
takip ediyor. Gerçekten tasar›n›n aﬂamas›nda reform kelimesi kullan›ld› ve geniﬂ
bir mutabakat sa¤lanmaya çal›ﬂ›ld›. Ancak geniﬂ bir mutabakattan sonra, Maliye
Bakanl›¤› bürokratlar›na geldikten sonra tasar›n›n oras› buras› delinmeye baﬂlad›.
Öyle bir örnek verildi. Bu tasar› parlamentoya “bütün bir bal›k olarak sunulup k›lç›kla ç›kacak bir ﬂekilde”diye bir benzetme yapt›lar. Tabii ilgi ile izledi¤imiz baﬂka bir
boyutu var. Bu tasar›yla ilgili müthiﬂ derecede lobiler oluﬂtu¤unu gözlemlemekteyiz. Özellikle Türkiye’de vergi vermek istemeyen kesimlerin, ranttan kolay bir ﬂekilde
para kazanan kesimlerin çok büyük bir lobisini gözlemledik. En son bir kaç gün önce
Hürriyet gazetesinde bir tespiti yapt›k. Hürriyet gazetesini hat›rlarsan›z, faaliyet
geliri elde edenler e¤er ücretli ise ayn› zamanda ücretle birleﬂtirecek ﬂekilde asl›
astar› olmayan yanl›ﬂ bir haberi gözlemledik ve bugünkü Cumhuriyet gazetesinde
de Odam›z›n görüﬂüne yer vererek bunun böyle olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂt›k. Yani
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halk› yan›ltarak, kamuoyunu yan›ltarak gerçekten bir kesimin ciddi bir ﬂekilde Türkiye’de vergi vermek istemedi¤ini gözlemlemekteyiz. Sistem bunun üzerine kurulmuﬂ.Baﬂka gruplar da bu vergi tasar›s›n› yak›ndan takip ediyor. Örne¤in; biz Plan
Bütçe Komisyonu’nda tasar›n›n ilk sunuﬂ k›sm›nda bulunduk, esnaf temsilcisi biz
bu tasar›ya yürekten destek veriyoruz, alk›ﬂl›yoruz dediler. Tabii düﬂünüyorsunuz
biz de alk›ﬂlar›z böyle bir tak›m haklar›m›z, taleplerimiz yerine geldi¤i takdirde. Bak›yorsunuz vergi tasar›s›nda vergi oranlar› düﬂürülüyor, hayat standard› esas› kald›r›l›yor, götürü vergi yerine basit usulde bir muhasebe sistemi getiriliyor ve bununla ilgili de esnaf y›llard›r hayal etti¤i konuda, kendi bünyesindeki bürolarda muhasebe de tutmak istiyor. Tasar›n›n en ilginç yan›, yani esnaf odas›nda büro aç›l›p aç›lmamas› tart›ﬂ›lacak bir boyutta. Örgütümüzün görüﬂü çok net bu konuda. Maliye
Bakanl›¤› bir yetki al›yor, bu birimlere defter tutturmaya, yazd›rmaya, açmaya,kapamaya ﬂeklinde. En tehlikeli madde bize göre burada yat›yor. ﬁimdi soruyorsunuz
yani bir yandan Türkiye’de kay›t d›ﬂ› ekonominin katrilyonla ifade edildi¤inden bahsediyorsunuz. Ama hiç kimsenin ciddi anlamda kay›tlar› tutal›m, bunun sonucunda
herkes kazanc›na göre vergi ödesin diye bir mant›kla samimi olmad›¤›n› gözlemliyoruz. ﬁimdi soruyorum, esnaf›n bünyesinde aç›lan bir muhasebe bürosu, gerçekten
buradaki sonuçlar sa¤l›kl› m› olacakt›r? Bana göre olmas› mümkün de¤il. Buran›n
kay›tlar› tüm dünyada oldu¤u gibi bu iﬂin sorumlular› taraf›ndan tutulmas› gerekiyor, onlar›n gözetim ve denetiminde olmas› gerekiyor ve do¤al olarak da bu 3568
say›l› yasayla kurulmuﬂ meslek odalar› ve meslektaﬂl›¤› vas›l olmalar› gerekiyor. Tabii buna benzer bir baﬂka yön bu tasar› da ceza hükmü getiriliyor. Çok ilginçtir, bu
tasar›da en ufak bir ﬂekilde gösterilmemiﬂti.
Ne gariptir ki bu ülkede hukukçular ve maliye aras›nda sürekli kavga vard›r. Ne
onlar birbirlerine güvenirler, ne birbirleriyle al›ﬂveriﬂte bulunurlar. Nitekim birçok konuda yarg›ya gitti¤inde de farkl› farkl› sonuçlar oldu¤unu gözlemliyoruz. Örne¤in
vergi ile ilgili aç›lan ihtilaflar›n yüzde 90’› iddia aleyhine sonuçlanmakta, veya eski
kanunlar› hat›rlarsan›z, hapis cezas› var, benim bildi¤im kadar›yla hapis cezas›
alan kimse yok. ﬁimdi bu cezan›n say›n bakan›n iddia etti¤i konu hapis cezas› sisteminin olaca¤›, oluﬂturulaca¤› söyleniyor. Bu salonlarda meslektaﬂlar›m›zla yapm›ﬂ oldu¤umuz toplant›larda herkesin ortak bir endiﬂesi vard›. Yani biz muhasebeci
olarak gerçekten kay›tlar›n sistem içine al›nmas›n›, her tür kazanc›n vergilendirilmesini ama bunun faturas›n›n geniﬂ kesim dedi¤imiz emekçiye, halka ç›kart›lmama-
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s› gerekti¤i ﬂeklinde bir görüntümüz vard›. Hapis cezas› uygulamalar›n›n sonuçta
dar gelirli insana ve esnafa m› ç›kart›laca¤› endiﬂelerimiz vard›. O nedenle bu tasar›n›n bize göre en önemli eksikli¤i hukukçular›n görüﬂünün al›nmamas›d›r. Ben özetle
vergi ile de sizi s›kmak istemiyorum. Görünen o ki Türkiye’de herkes sözcük anlam›nda bir vergi reformundan bahsetmekte oldu¤unu ama ne zaman ki birileri ciddi
anlamda gelin reform yapal›m dedi¤inde engellendi¤ini bir kez daha gözlemliyoruz.
Soru ﬂu olacakt›r ki bu reform veya vergi tasar›s› geri çekilecekti. Geri çekilmesi
demek Türkiye’de kay›t d›ﬂ›n›n devam etmesi, vergi adaletsizli¤inin devam etmesi
ve mesleki kat misalinde mevcut emekçiler üzerinden ve vergi mükellefleri üzerinden
vergi al›nmaya devam edecekti. Ac› ama gerçek budur. Evet de¤erli arkadaﬂlar›m,
ben k›sa bir giriﬂten sonra sözü de¤erli konu¤umuza vermek istiyorum. Tekrar kendisine sizler ad›na hoﬂ geldiniz diyorum ve mikrofonu kendisine uzat›yorum. Teﬂekkür ediyorum, buyurun Say›n Selçuk.

‹lhan Selçuk
Sa¤olun efendim. ﬁimdi ben bu kadar ayd›n bir dinleyici karﬂ›s›nda kendimi s›nava ç›km›ﬂ gibi hissediyorum. Gelirken de ﬂöyle düﬂündüm, baﬂkan izin verirse konuﬂmam›z›n yöntemi, insan hem ö¤retmendir, hem ö¤rencidir kural› üstüne olsun.
Bilmiyorum 15-20 dakikal›k bir konuﬂmayla zemin haz›rlamaya çal›ﬂay›m, ondan
sonra sorulu yan›tl› bir söyleﬂi yapal›m ki ben de bundan yararlanarak ayr›lay›m.
Olabilir mi?

Yahya Ar›kan
Tabii efendim. Zaman s›k›nt›m›z da yok.

‹lhan Selçuk
ﬁimdi efendim bu vergi sorunuyla ilgili akl›ma bir an› geldi. 27 May›s’tan sonra
bir kültür patlamas› olmuﬂtu ve umutlar üst üste eklenerek ç›¤ gibi büyüdü. Ülke
ayd›nl›¤a do¤ru gidiyor ve devrimin rüzgarlar› esiyor. Her ﬂeyde devrim yap›lacak.
Bu arada tabii vergi de gündeme geldi. Vergi vermeyen yüzsüzlerin aç›klanmas› gibi
bir öneri ortaya at›lm›ﬂt›. Buna karﬂ› da bir direnme var. Direnme her zaman olacakt›r tabii. Bas›n iﬂin üzerine gidiyor, ‹smet Paﬂa Baﬂbakan, ‹stanbul’a geldi. Gazeteciler Cemiyeti’nde bir bas›n toplant›s› yapt›. Gazeteciler büyük bir h›rsla vergi
kaç›ranlar›n, vergi verme yenlerin aç›klanmas›n› istiyorlar. O zaman bu uygulanma-
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m›ﬂ bir yöntem. ‹smet Paﬂa dinledi, dinledi ve dedi ki;“haa, vergi” dedi. Hiç unutmuyorum, “vergi” dedi. “Bak›n size bir ﬂey anlatay›m, bu tecrübelerin muhassalas›d›r"
diye söze baﬂlad›. "Eskiden bu memlekette askerlik de yap›lmazd›, askerlikten kaçmak ay›p de¤ildi. ‹stanbullular askere gitmezlerdi. Fakat öyle bir döneme geldik ki
yavaﬂ yavaﬂ asker kaça¤› olmak ay›p say›ld›. Toplum içinde ve bu bir terbiye sorunudur. ﬁimdi vergi de böyle yavaﬂ yavaﬂ bu ülkede de¤er yarg›s› haline gelecektir."
Bunlar› anlatmaya baﬂlad›¤›nda ben o günkü sab›rs›zl›¤›mla “O iﬂ Allah’a kald› demek ki” diye düﬂündüm. Çünkü ‹smet Paﬂa tabii ki büyük bir devlet adam› ve zaman
denen kavram›n ne oldu¤unu biliyor ve her ﬂeyin de birden bire çözülemeyece¤ini biliyor, ama san›yorum ki o günden bugüne vergi düzenimizde iyileﬂme de¤il, belki kötüleﬂmeye do¤ru gidildi. ﬁeyi de an›ms›yorum, bizim hukuk fakültesinde maliye hocam›z, o zaman Alman hocalar vard›. Kazanç vergisi, biliyorsunuz 1950’de Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra, gerçi ondan önce gelir vergisi, kazanç vergisinden bir ad›m ilerdeydi, ama gelir vergisi için de 1950’ye kadar beklendi. Öyle de¤il
mi?

Yahya Ar›kan
Yan›lm›yorsunuz.

‹lhan Selçuk
Yan›lm›yorum. ﬁimdi gelir vergisi o zaman›n toplumuna göre ileri bir at›l›m.
1950’li y›llarda toplum daha kay›t içindeydi sanki. ﬁimdi daha kay›t d›ﬂ›na düﬂmüﬂ
bir toplum manzaras›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Görülüyor ki bu iﬂler öyle kolay kolay çözülemeyecek ama hani insan suya at›ld›¤› zaman böyle suyun dibine do¤ru iner
ama bir noktadan sonra su kald›rmaya baﬂlar onu. Ben zannediyorum ki art›k bu
noktaya ulaﬂt›k. Bundan sonra su bizi kald›racak diye düﬂünüyorum. ‹sterseniz buna iyimserlik diyebilirsiniz. ﬁimdi efendim bu vergi olay›ndan giriyoruz, bizim konuﬂmam›z›n baﬂl›¤› “Ne Olacak Bu Memleketin Hali?” Onun da bir an›s› var. Sermaye
Yasas› Kurulu’nda bir konuﬂma yapm›ﬂt›m. O konuﬂman›n baﬂl›¤›nda Türkiye’nin
sorunlar› diye saptama istedi oradaki dostlar. Ben dedim ki, yok bu iﬂin bu kadar
ciddiyete tahammülü yok, “ne olacak bu memleketin hali” olsun ve karﬂ›l›kl› dertleﬂelim. Çünkü baﬂka türlü toparlamak mümkün de¤ildir. ‹ﬂin içine mizah girerse, güler yüzlü olursa zaman›m›z›n sald›r›lar›na ve bask›lar›na daha iyi karﬂ› koymak ola-
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naklar›n› da bulabiliyoruz. Bir noktada ben bu kadar geniﬂ konu baﬂl›¤› alt›nda konuya nas›l girmek istiyorum, o da ﬂu. Efendim burada düﬂünen insanlar var, okumuﬂ yazm›ﬂ ve düﬂünen insanlar var ﬂu salonda. Yani içinizde bana ders verecek
bir dizi dost muhakkak vard›r. Hasbelkader iﬂte biz de köﬂe yazarl›¤› yap›yoruz, gazetecilik yap›yoruz ve ad›m›z duyuluyor o bak›mdan böyle davetler oluyor, geliyor
konuﬂuyoruz. Zaman zaman da çizmeyi aﬂabiliriz. Nedir yaln›z bunun yöntemi? Yazarl›k mesle¤i insan›n bir olaya nas›l yaklaﬂ›labilece¤ini ve onu nas›l dile getirebilece¤ini insana ö¤retiyor. Yoksa muhasebe dedi¤imiz zaman muhasebenin ‘m’si bile
bence çok derinlemesine çal›ﬂma ve bilgi isteyen konudur. Ayn› ﬂey t›pta da vard›r
ve gün geçtikçe dallara ayr›l›yor, uzmanlaﬂma derinleﬂiyor ça¤›m›zda. 1950’ye kadar dünyadaki bilgi birikimi iﬂte ‘X’ noktas›na geldiyse ondan sonra 1990’a kadar
bunun 510 kez katland›¤›n› söylüyorlar. Yani insanl›¤›n baﬂlang›c›ndan 1950’ye kadar olan birikimi kat kat aﬂ›lm›ﬂ durumda. T›pk› insan nüfusu gibi. Biz okuldayken
1,5 milyar derdik dünyan›n nüfusuna, ﬂimdi 5,5 milyar› aﬂt›. Bu karmaﬂa içinde
do¤ruyu yakalayabilmek ve do¤ru düﬂünebilmek, bir de insanlar› do¤ru yönlendirebilmek iddialar›yla ortaya ç›kanlar var. Yani ille bu dünyada salt ve do¤ru fikir verilmiyor. Güdümlü fikir, propaganda, bilimde bile güdümlü bilim alanlar› var ve alanlar
tabii insanlar› yan›ltabiliyor. Diyelim ki Körfez Savaﬂ›’n›n eﬂi¤indeyiz, Amerika’n›n
Körfez Savaﬂ›’na ne aç›dan bakt›¤›, ne için bu iﬂi büyüttü¤ü bir soru iﬂaretidir. Tabii ki soru iﬂareti olmayabilir ama dünya genelinde bakt›¤›m›z zaman büyük bir tart›ﬂma aç›l›yor. Nas›l olur da bir süper güç, dünyada en büyük bilimsel at›l›mlar› yapan bir süper güç, demokratik say›labilecek bir toplum nas›l oluyor da böyle bir maceray› insanlara dikte edebiliyor? Yani ﬂaﬂ›las› bir iﬂ. O bak›mdan bizim bu toplant›dan birbirimizi hem sorgulayarak, yani birbirimizi denetleyerek bir noktaya varmaya çal›ﬂmam›z gerekir. Yoksa “‹lhan Selçuk buraya geldi, ‹lhan Selçuk bu iﬂleri biliyor da efendim iﬂte bir ﬂeyler söylüyor, O’nun baﬂ› gö¤e erecek, biz de bir ﬂeyler
ö¤renece¤iz” gibi bir ﬂey zaten burada konu de¤il.
Ayn› meslekten olan insanlar›n, ayn› dili konuﬂan insanlar›n toplan›p da mesela bir kardiyoloji kongresinde konuﬂmas› baﬂka bir ﬂeydir. Böyle konuﬂmalar›n da
içeri¤i baﬂka bir ﬂeydir. Onun için baﬂlang›çta ukalal›k etmeyece¤imi söyleyerek konuya giriyorum. Bak›n düﬂünme denen bir ﬂey var. Düﬂünmek ne demektir? Bu sabah kitap okuyordum, kitab›n ad› “Ayd›nlanma” idi. Türkiye’de ayd›nlanma hareketi
ve orada ben Türk oldu¤um halde Paris Bilimler Araﬂt›rma Merkezi’nin müdürlerin-
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den François Georgeon’in bir tebli¤ini okurken ki kitap bir kaç günden beri elimde
birdenbire düﬂünmenin ne oldu¤unu anlad›m. Düﬂünmek kolay bir ﬂey de¤il. Çünkü
düﬂünmek için bilgilenmek gerekiyor. Elimizde bir tak›m bilgiler olmadan, bir tak›m
araﬂt›rmalar yapmadan düﬂünmek, o hayal kurmak oluyor tabii bir anlamda. Bu
söyledi¤im François Georgeon, Strasbourg Üniversitesi’nde “Türkiye’de Ayd›nlanma Hareketi” baﬂl›kl› bir sempozyuma kat›ld›. Ben de o sempozyumda bir tebli¤
vermiﬂtim, “En ‹yi ‹nsan” ad›yla. Fakat François Georgeon’inki gerçekten düﬂündürücü. Der ki, bir sözcükten baﬂlar kuﬂak. Kuﬂak, bildi¤iniz gibi nesil de¤iﬂikli¤inin yenisi. Ne demek diyor, kuﬂak ya da nesil ne demek? Kuﬂak ne zaman ç›km›ﬂ, nesil ne
zaman girmiﬂ dilimize? Tabii Osmanl›ca ve Arapça kökenli bir sözcük nesil. Arad›m,
çeﬂitli iﬂte Osmanl›caFrans›zca, TürkçeFrans›zca sözlü¤e bakt›m. Ansiklopedileri
arad›m tarad›m ve ﬂunu gördüm diyor. Nesil diye geçti¤i zaman sözcüklerde, iﬂte
babadan o¤ula, o¤uldan toruna giden nesiller diye anlat›l›yor. Yani zaman içinde dikey bir anlam› var. Peki, bu dikey anlam ne zaman de¤iﬂiyor? Diyor ki; Fransa’da,
Frans›z Devrimi’nde kuﬂa¤›n yeni bir anlam› ç›kt›. O anlamda iﬂte ayn› nesilden olan
ve yazg› birli¤ini paylaﬂan, birbirini birbirine yak›n hisseden nesil. Bu ilk kez Türkiye’de Frans›zca Osmanl›ca sözcüklerine Jön Türklerden sonra girmiﬂ. ‹lk kez ayn›
yazg›y› paylaﬂt›¤›n› ve mesaj› oldu¤unu düﬂünen düﬂünce birli¤i, 68’liler kuﬂa¤› gibi
Jön Türkler efendim. Peki o zaman burada bir iﬂ var. ‹ﬂte o kuﬂak geçmiﬂi bilen, gelece¤i bilen, ama kendi tarihsel zaman› içinde, zaman kavram› içinde kendisine ba¤l›
ve yak›n hisseden insanlar toplulu¤udur ve diyor Cumhuriyet kuﬂa¤› öyle bir kuﬂakt›r ki geçmiﬂe bakt›klar› zaman hiçbir ﬂey yoktu kendilerinin sorunlar›n› çözecek Osmanl›’da. Bir ﬂekilde Osmanl› toplumundan o günkü Türkiye’nin sorunlar›n› çözecek
bir miras almam›ﬂlard›, ama gelece¤i de yaratmalar› laz›md›. Bu bilincin içinde
Cumhuriyet kuﬂa¤› diyor bu iﬂe girdi. Hakikaten bakt›¤›m›z zaman öyle ve iﬂte büyük Atatürk, Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar› belki tarihimizde böyle o kuﬂak kavram›n›n, bu Cumhuriyet kuﬂa¤› kavram›n›n ilk önderleridir. Fakat biz de Cumhuriyet
kuﬂa¤›y›z. Ben Cumhuriyetle birlikte do¤dum, büyüdüm. Bu salonda bulunan insanlar da herhalde Cumhuriyet kuﬂa¤› olman›n bilinci içindedirler. O zaman ﬂuraya geliyoruz. Nas›l oluyor da bu kadar böyle birden bire uzun y›llardan beri çözümlenmesi
çok güç sorunlar›n içine düﬂtük ve yetersiz ve aciz kald›k. Bu olay bizim düﬂüncemize ve bu sorunlar› bulmam›za bir itici güç oluﬂturmal›. Yani bir olumsuzluk ve talihsizlik gibi görülmemeli. Mademki önümüzde çözülecek ﬂeyler var, çözülecek ﬂeyleri el
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birli¤iyle aﬂmam›z gerekir, çözmemiz gerekir.
Demin efendim bir dostumuz aﬂa¤›da 30 sene önce benim Eskiﬂehir’deki bir
toplant›da konuﬂmamdan söz açt›. 30 sene, bakt›¤›m›z zaman bir ömür ve 30 senedir belki daha fazla 40 senedir bu iﬂin içindeyim. Bu zaman içinde ikide bir suyun
dibine batarak geldi¤imizi görüyorum. Yöneticilerimize bakt›¤›m zaman bir irtifa
kayb› söz konusu. Çünkü ben ilkokuldayken Atatürk Cumhurbaﬂkan›yd›, ‹smet Paﬂa
Baﬂbakand›. Birden bire bu iki destans› yani söyledi¤imiz isimlerden yavaﬂ yavaﬂ
böyle bir de¤er kayb›na u¤rayarak bugünlere geldi¤imizi görüyorum. ﬁimdi benim
kuﬂa¤›m Cumhurbaﬂkanl›¤›’nda, Baﬂbakanl›k’ta falan dolaﬂ›yor ama o kuﬂa¤›n ben
do¤rusunu isterseniz ne yapt›¤›n›, ne etti¤ini anlayam›yorum bu insanlar›n. Bir vergi sorunu dedi¤imiz zaman da iﬂte nas›l olacak vergi reformu? Kentler büyüyor, soka¤›n ad› yok, efendim evin numaras› yok, kimin oturdu¤u belli de¤il. Polis giremiyor
o mahalleye, gidip oradan vergi alacaks›n›z. Giremiyor, çünkü kay›ts›zlar kay›tl›lar›
yok ediyor bir haks›z rekabet içinde.
Bizim Cumhuriyet gazetemiz var, ben de hasbelkader Cumhuriyet gazetesinin
baﬂ›nda bulunuyorum. ﬁimdi öyle bir haks›z rekabet içindeyiz ki anlat›l›r gibi de¤il.
Karﬂ› tarafta bir tak›m holdingler, efendim havuzlar, iﬂte karteller, tekeller falan
oluﬂmuﬂ. Siz burada sadece fikir satarak, fikir sunarak, haber sunarak, dürüst bir
gazetecilik yaparak ayakta kalmaya çal›ﬂ›yorsunuz. Nas›l olabilir bu? Ondan sonra
da vergi iﬂine gelince, vergi iﬂinde tabii çok büyük oyunlar oynan›yor. Geçen gün birisi “KOB‹ ne demektir” diye sordu. Tabii KOB‹ ne demektir? Bir kere arsas› devletin
olacak, kamu arsas›na yapacaks›n›z. Efendim ondan sonra imar durumu olmayacak, ama siz binay› yapacaks›n›z, kaydur kuydur olmayacak, tapusuz bir yerde çal›ﬂacaks›n›z. ‹ﬂçilerin sosyal sigortas› olmayacak. Kredi alacaks›n›z. Üstelik telefon
ba¤lanacak, elektrik ba¤lanacak, su ba¤lanacak. Eminim ki bunlar zaman›nda ödenmeyecek ve ondan sonra siz hakikaten bir baﬂar› göstereceksiniz bu sefer, belki de
Almanya’ya, Fransa’ya, Rusya’ya ihracat yapacaks›n›z. Tabii büyük bir baﬂar› ama
böyle bir terslik var. ﬁimdi mafyalaﬂ›yor. Geçen gün Günayd›n gazetesinin sahibini
götürdüler. Nedir efendim, televizyon vaat etmiﬂ vermemiﬂ. Ben sonuçta herhangi
bir sonuca falan ulaﬂ›laca¤›n› sanm›yorum. Bu durumda böyle bir yap› içine biz girdik ve sonra diyoruz ki demokrasi.
O konuda da bir zemin haz›rlamaya çal›ﬂay›m, sonra sorulu, yan›tl› ﬂeyler yapal›m. Demokrasi dedi¤imiz zaman demokrasi gökten zembille inmedi. Yani Avru-
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pa’da demokrasi yeﬂerdi, büyüdü, tohumlad›, sürgün verdi. Nas›l oldu? Çok basit,
basitten önce ﬂunu düﬂünelim yani insanl›k bizim bildi¤imiz kadar›yla tarih öncesinden baﬂlay›p, tarih sonras›na gelin. Göçebe insanl›k, ilk kez tar›m devrimini düﬂünün, birisi ekip biçmeyi keﬂfetmiﬂ, ekip biçmeyi keﬂfettikten sonra bir yere yerleﬂme
olana¤› ç›km›ﬂ. Bir yere yerleﬂme olana¤› ç›kt›¤› zaman da kültür zaten yeﬂermek,
ekip biçmek, kültür oradan baﬂlam›ﬂ efendim. Uygarl›k yavaﬂ yavaﬂ geliﬂiyor. Her
ﬂey din ve dinsellik. Tar›m toplumunda laiklik yok. Geliyorsunuz ‹sa’dan önce
10.000’inci seneden baﬂl›yorsunuz, ‹sa’dan sonra 1780-1800 y›l›na geliyorsunuz,
demokrasi o zaman Avrupa’da uç veriyor. O zamana kadar yok siyasal demokrasi.
Tar›m toplumundan sonra sanayi baﬂlam›ﬂ. Sanayi baﬂlay›nca da demokrasi ç›km›ﬂ, siyasal demokrasi ç›km›ﬂ, sanayi olmadan olmuyor demokrasi. Bugün de olmuyor. Peki sanayinin ç›k›ﬂ› ne demektir? Sanayinin ç›k›ﬂ› burjuva s›n›f› demektir.
‹ﬂte geldik gene solculu¤a. Eskiden böyle bir ﬂey yazd›¤›n›z zaman savc› hemen size
polisi yollard›, s›n›fsall›ktan bahsediyorsunuz diye. Sanayi toplumu burjuva s›n›f›n›
oluﬂturdu. O zamana kadar aristokrasi vard›, derebeylik ve kiliseyle birlikte kilise
ö¤retisi, yani H›ristiyan ﬂeriat› geçerli toplumda, devlet düzeninde o zamana kadar. Tabii devleti onlar ele al›nca keyif onlarda, vergiyi onlar al›yorlar hem de burjuva s›n›f›ndan al›yorlar, burjuva oluﬂtuktan sonra. Burjuva s›n›f› diyor ki; sanayi,
fabrikalar, bankalar falan geliﬂince para da ellerine geçince biz bu iktidar› y›kal›m,
bu H›ristiyan ﬂeriat›n› y›kal›m, kilise ö¤retisini y›kal›m, krall›¤›, aristokratl›¤›, hepsini
y›kal›m, iktidar bizim elimize geçsin. Demokrasi böyle baﬂlad›. Yani bir s›n›f›n iktidara yumru¤unu koymas› demektir demokrasi. Yeni bir s›n›f›n, ki arkas›ndan da iﬂçi
s›n›f›n› üreterek o zaman efendim demokrasiyi Fransa’da, ‹ngiltere’de, orada ﬂurada falan ç›kt›¤› zaman, bunun aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru bir s›n›flaﬂmayla gerçekleﬂti¤ini görüyoruz. Peki Türkiye’de demokrasi neden olsun ki. Yani sanayileﬂmemiﬂ,
demokrasi olacak.
ﬁimdi bir tak›m akl› evveller var. Atatürk neden demokrasiyi yapmad› diyorlar.
Can›m ondan önce demokrasi var m›yd›? Osmanl› da yani böyle partiler falan vard›
bir ara, o da meﬂrutiyette. Ama demokrasi diye bir ﬂeyi Anadolu toplumu, Türk
toplumu, Osmanl› toplumu ömrü billah demokrasi diye bir ﬂey görmedi. Mustafa
Kemal gelip demokrasiyi nas›l yap›yor? Milli demokratik devrimi yapt›. Ne dedi?
Orada Hristiyan ﬂeriat›n› y›km›ﬂlar, biz de burada Müslüman ﬂeriat›n› y›kar›z. Yani
ﬂeriat hukukuna paydos deriz. Nedir bunun ﬂeyleri? Orada krallar vard›, kilise ö¤re-
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tisi vard›, burada da iﬂte medrese ö¤retisi var, padiﬂah var, bunlar› y›kar›z diye
ama burjuva s›n›f› yok. Sen bu asker, sivil ayd›nlarla birleﬂerek y›k›yorsun, burjuva
s›n›f› olmay›nca da nas›l olacak bu? O zamanda ﬂöyle bir çözüm buldular. Biz fabrikalar›, bankalar› efendim yapal›m ama bu sermaye ister, sermaye birikimi ister,
uzun bir süre ister. Onlar› yap›ncaya kadar da kültür devrimiyle, yani bir kültür seferberli¤iyle demokratik ideolojiyi yeni yetiﬂen kuﬂaklara aﬂ›lar›z. Bu arada da o
bankac›l›k, fabrika, sanayi geliﬂirse bir durumu kurtar›r›z diye efendim. O milli e¤itim klasikleri, köy enstitüleri, ö¤retmenlerin seferberli¤i falan bütün bunlar›n hepsi
bir planlaman›n yani zihinsel bir yap›lanman›n sonucudur ve ﬂu anda dahi Türkiye’de
2500 dolar adam baﬂ›na milli gelirle sanayileﬂmenin neresindeyiz o da bir ayr› konu. Böyle bir durumda biz hala demokrasi, demokrasi yapaca¤›z diye birbirimizle
becelleﬂiyoruz. Bir de tabii Frans›z devriminde Frans›z devriminin tepesinde bir emperyalist süper güç yoktu. Bizim tepemizde de emperyalistler var. Ayn› zamanda
Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› onlara karﬂ› bir baﬂkald›r› olarak yap›lm›ﬂt›r. Bütün bunlar›
düﬂündü¤ümüz zaman da yine Türkiye’nin çok iyi bir noktaya geldi¤ini söyleyebiliriz.
Tabii bugün geldi¤imiz nokta, Fransa’da bakt›¤›m›z zaman 1789 devrim, 1800 Napolyon’dur 11 sene sonra. Niye gelmiﬂ Napolyon diye düﬂündü¤ünüz zaman, devrim
patl›yor ama devrim yani bir kere diﬂ macunu tüpünden ç›km›ﬂ aristokratlar ayaklanm›ﬂ, sokaklarda bir birlerine giriyorlar devrimciler. Yani sadece aristokratlarla
burjuvalar de¤il, herkes birbirine giriyor ve giyotin çal›ﬂmaya baﬂl›yor. Bana eskiden
çok kar›ﬂ›k gelirdi. Okulda Frans›z devrimini okuduk, sonra ayr›ca da kitaplar okudum falan. Ama ﬂimdi anlaﬂ›l›yor ki o devrimin kendi içindeki çat›ﬂmalar› çok ac›mas›z oluyor, insafs›z oluyor, giyotinler kuruluyor. 27 May›s’ta Menderes’in ipe
gönderilmesi gibi. Bu kadar istikrars›z, efendim bu kadar böyle iﬂte gelgitli toplumda yavaﬂ yavaﬂ halk bir otorite aray›ﬂ›na girince Napolyon geliyor. Yani t›pk› Kenan
Evren’in, o efendim “Anarﬂik dönemden sonra o geldi, iyi oldu” demesi gibi halk›n.
Napolyon geliyor ama yerli yerine oturmuyor Frans›z devrimi. Büyük ﬂeyler yap›yor
Napolyon ama olmuyor. 1800’de 19.yüzy›l›n sonuna kadar Fransa imparatorluk,
krall›k, cumhuriyet aras›nda gidip geliyor, sömürgeleri oldu¤u halde. ﬁimdi bizim
Türkiye’de yaﬂad›¤›m›z bu çalkant›y› bir kere do¤al görmemiz gerekiyor. Bizde çok
ﬂükür halife geri gelemedi. Padiﬂah da geri gelmedi, gelemez de. Mustafa Kemal
galiba sa¤lam tutmuﬂ, biz de aya¤›m›z› s›k› bas›yoruz ama ﬂeriat tehlikesi iﬂte yap›lan devrime karﬂ›, bir karﬂ› devrimin göstergesidir. Burada bütün bu hikayenin
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içinde bir de birtak›m iyi niyetli, sa¤duyulu zavall› maliyeciler güzel bir vergi düzeni
olsun istiyorlar. ‹nﬂallah olur efendim. Ben sözümü burada kesiyorum. Bu sevgiyi
yakalad›m san›yorum ve karﬂ›l›kl› bir konuﬂmaya dönüﬂmesinde benim için çok yarar görüyorum.

Yahya Ar›kan
Evet de¤erli arkadaﬂlar, söz almak, katk› sunmak isteyen arkadaﬂlara s›rayla
söz verece¤im. Buyurun say›n Karataﬂ.
Teﬂekkür ederim. Efendim ﬂimdi ﬂöyle bir ifade kulland›n›z. Benim ça¤›m cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan ama gariptir ben onlar›n ne yapt›¤›n› anlayam›yorum. Niye
diye ben soraca¤›m. Ancak ﬂunu da k›sa bir katk› sunmak istiyorum. Say›n Emre
Kongar’›n söyleﬂilerinde de bahsettim. Ben politikas›z olmaz diyorum ama arkadaﬂlar›m›z diyorlar ki odas›z olmaz diyorlar. Oda politikad›r diyorlar, ben aksini savunuyorum. Yine tahmin ediyorum sizin de kat›lm›ﬂ oldu¤unuz bundan yaklaﬂ›k 4
sene falan önce taban hareketi diye toplant›lar vard›. Siz de orada bir konuﬂmac›
idiniz, ben de orada dinleyici idim. Ama sizin kat›lmad›¤›n›z bir toplant›da ben ﬂu
ifadeyi kullanm›ﬂt›m. Dürüst, demokrat, insan haklar›na sayg›l› ve ak›ll›ysan›z yapaca¤›n›z yine 4 tane ﬂey var. Ya illegal örgütler kurarsan›z ki ben bugünkü illegal örgütler kurmay› ﬂu anlamda söylemiﬂtim. Padiﬂaha göre Kuvayi Milliye illegal bir örgüttü. Bugün de PKK ki gerçekten bir illegal örgüt taban hareketi de bir illegal örgüttü. Niye? Türkiye’deki kanunlara göre tüzel kiﬂili¤i olmad›¤› için illegal örgüt. ‹kincisi dernekler, cemiyetler demiﬂtim. Üçüncüsü sivil toplum kuruluﬂlar› ki biz ve sendikalar, ticaret odalar› falan gibi ve sonuncusu da dördüncüsü siyasal partiler. Siyasi partileri kötüledi¤imiz sürece bir ﬂey elde etmek olana¤›na sahip de¤iliz demiﬂtim. Sonuçta da öyle ifade etmiﬂtim. Bir yerde okumuﬂtum, ama kimin oldu¤unu ﬂu anda bilmiyorum. Burada daha sonra Osman Bey’in sahip oldu¤u Mükellef
dergisinde yay›nlam›ﬂt›m, “Ay›r›m Genleri” diye. ‹fade ﬂu ﬂekilde; siyaseti düzeysiz
bulduklar› için kat›lmak isteyenlerin u¤rayabilecekleri en büyük ceza kendilerinden
daha düzeysiz kimseler taraf›ndan yönetmeye mahkûm olmakt›r. Yönetilmek de¤il,
yönetilmeye mahkûm olmakt›r. ﬁimdi arkadaﬂlar›m gene diyecekler ki iﬂte siyasi
partilerde yer bulam›yoruz kendi görüﬂlerimiz do¤rultusunda.
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‹lhan Selçuk
Efendim tabii politika demeniz do¤ru. Diyalektik düﬂüncenin temeli zaman
içinde bakabilmektir. Bir çeliﬂkiler içinde diyalekti¤i düﬂünmek gerekir. Bir de zaman
içinde dönüﬂüm, bir dönüﬂümün içinde, zaman içinde olur. Zaman içinde bakmad›ktan sonra hiçbir ﬂeyin gerçe¤ini yakalamak mümkün de¤il. An›n gerçe¤i insan› yan›lta biliyor. Biz siyaset dedi¤imiz zaman diyelim ki karikatür. Karikatür ne zaman
ç›kt› dedi¤imiz zaman, karikatür yine Frans›z devrimiyle, ayd›nlanma ile birlikte ç›km›ﬂt›r, yani siyasetin oldu¤u yerde ç›km›ﬂt›r bugün karikatür. ‹ﬂte Fransa’da, ‹ngiltere’de iktidar› eleﬂtirme olanaklar› gazetelerde ç›kt›¤› zaman karikatürler de ç›kt›.
Bu dedi¤imiz iﬂte 19. yüzy›l. Siyaset de o zaman ç›kt›. Yani partiler olmadan nas›l
siyaset yap›lacak? Partiler olmadan saray siyaseti yap›l›r. Halk›n siyasete kat›l›m›
partilerle olmuﬂtur. Partiler ne zaman ç›km›ﬂt›r? Onlar da belli iﬂte ‹ngiltere’de uç
vermiﬂ, sonra de¤iﬂiyor, baﬂka partilere dönüﬂüyor. Liberal partiye ve muhafazakar
partiye dönüﬂüyor ve Fransa’daki durum da belli. O bak›mdan zaten siyasetsiz bir
politika olmaz, siyasete girmek gerekir. Ama siyasetin de çeﬂitleri var, o da içine
girdi¤iniz zaman karmaﬂ›k. Siyasete girerken de nereden girece¤imizi belirlemek yolunda ayd›nlanma diyoruz. Ayd›nlanma dedi¤imiz zaman onun kayna¤› felsefedir.
Felsefenin ç›k›ﬂ› da yani dinsel felsefenin d›ﬂ›nda akl›n ve bilimin ç›k›ﬂ› da ayd›nlanma ile birlikte. Çünkü tar›m toplumunda her ﬂey din. Felsefe var ama o dinsel kapsamdaki felsefe. Baz› verileri kabul edeceksiniz, de¤iﬂimi kabul edeceksiniz onun alt›nda felsefe yapacaks›n›z.
ﬁimdi e¤er akl›n egemenli¤ini ve bilimin egemenli¤ini kabul ediyorsan›z o zaman diyeceksiniz ki siyaset budur, demokrasi budur, ama dincili¤i siyasetin d›ﬂ›na
ç›karacaks›n›z. Çünkü yeryüzünde baﬂka türlü demokrasi olamam›ﬂ. Önce dincili¤i,
yani dinin siyasete alet edilmesini bir kere siyasetin d›ﬂ›na ç›karmam›z gerekiyor
madde bir. Madde iki, siyaset yapaca¤›n›z zaman nas›l yapacaks›n›z? Liberal olabilirsiniz, sosyalist olabilirsiniz, efendim yurtsever olabilirsiniz, enternasyonist olabilirsiniz, ya da ikisini ba¤daﬂt›r›rs›n›z. Partileri düﬂünmeden önce bir kere kafam›zda
hangi fikirleri benimsedi¤imizi akl›n süzgecinden bir geçirmemiz gerekiyor.
Size tabii kat›l›yorum, elbette siyaset yapmak gerekiyor. Ama siyasetin çeﬂitleri var. Burada bir oda siyasetin d›ﬂ›nda m›d›r? D›ﬂ›ndad›r. Mimarlar Odas› da
d›ﬂ›ndad›r ama Mimarlar Odas› mücadele ediyor. Niçin? Çünkü Mimarlar Odas›’n›n
varoluﬂunun gerekçesi nedir? Yani e¤er kentleﬂme diyebilece¤imiz bir ﬂey söz konu-
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suysa ve bu kentleﬂmede de hem esteti¤e, hem sa¤l›¤a, hem uygarl›¤a uygulayacaksa Mimarlar Odas› o tezi savundu¤u için politika yap›yor demektir ayn› zamanda. Peki, efendim mali müﬂavirler, muhasebeciler nas›l bir odada buluﬂabilirler? Yani
iyi ya¤ma olsun, vergi kaçakç›l›¤›na göz yumal›m, adaletsiz vergiye evet diyelim noktas›nda m› buluﬂacaklar, yoksa vergi adaletini mi savunacaklar? Vergi adaletini savunduklar› zaman zaten siyaset yap›yorlar demektir. Demokrasi bir tan›m›yla, daha de¤iﬂik bir tan›m›yla, ulusal gelirin ulusal ve kiﬂiler aras›nda paylaﬂ›lmas› tart›ﬂmas›n› parlamentoda yap›ld›¤› rejimdir. Ulusal gelirin zaten paylaﬂ›lmas›ndan kavga ç›k›yor, siyaset oradan ç›k›yor genelde. Bunun da denetimini yapacak olan kimdir? Yani o ülkenin hakikaten mürekkep yalam›ﬂ, meslekten yetiﬂmiﬂ maliyecileridir,
muhasebecileridir, mali müﬂavirleridir ve bu yolda üniversitelerdeki bilim adamlar›d›r. O zaman siz zaten hasbelkader mi diyelim yoksa aln›n›z›n yaz›s› yaz›lm›ﬂ öyle
olmak zorundas›n›z ve siz de ﬂimdi öylesiniz. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Baﬂka türlü mesle¤in varl›¤› söz konusu de¤il. Say›n ‹smail
Karaköylü buyurun.

‹smail Karaköylü
Say›n Selçuk laikli¤in geliﬂmekte olan bir tan›m› var. Bu tan›m› çok k›sa olarak
söylemek istiyorum. Laiklikle demokrasi aras›ndaki iliﬂkiyi soraca¤›z. Yaln›z bundan
önce laikli¤in bir tan›m›n› yapmak istiyorum. Geliﬂim içersinde laiklik, önce devlet
emrinde devleti yönetenlerin bir dinle olan tespitinin ayr›lmas›. ‹kincisi devletin yine
bu dinin tarikatlar› aras›nda ya da bölümleri aras›nda taraf olmamas›. Fakat
üçüncü bir geliﬂim laiklikte.Bu üçüncü geliﬂim demokrasi olan ülkelerde bugün kullan›m halinde.
ﬁimdi ben ﬂunu yöneltiyorum. Bas›nda çok tart›ﬂ›l›yor, hep izliyoruz. Laik olmayan ülkelerde demokrasi olmuﬂ mudur? Sorumun devam›nda da ﬂunu söylemek
istiyorum. Çok heyecanl›y›m özür dilerim. Bir de demokrasi laikli¤i do¤urmuﬂ mu yani laik olmayan ülkelerde demokrasi olmuﬂ mu? Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkürler Say›n Karaköylü. Buyurun efendim.
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‹lhan Selçuk
ﬁimdi efendim yaln›z laiklik de¤il, önce bir parantez açay›m, denetlenebilir bir
bütçe olmayan ülkelerde demokrasi olamaz. Zaten yani sizin mesle¤inizi ilgilendirmesi bak›m›ndan söylüyorum. Tarihten önce, tarihten sonra, ‹sa’dan önce, ‹sa’dan
sonra diye bir ﬂey varsa yani o tar›m toplumu geliyor bir noktaya, sanayileﬂtikten
sonra böyle birdenbire yeni bir insan do¤uyor ve yeni kavramlar do¤uyor. Yani eskiden neymiﬂ, siz daha iyi biliyorsunuz, hazine kral›n elinde ya da sultan›n, padiﬂah›n
elinde. Bunun kayd› kuydu da yok. Yani bunun hesab›n› soracak kimse de yok. Ne
demek? Yani demokrasiden önce krala ve sultana harcad›¤› paran›n hesab›n› kim
sorabilirdi? Demek ki demokrasinin ç›k›ﬂ›, sizlerin ç›k›ﬂ› ayn› ﬂeye rastl›yor, ayn› sürecin içindesiniz. Diyelim ki efendim ‹ngiltere’de iﬂte hazinede para yok, kral bilmem
kaç›nc› ﬂu anda ad›n› unuttum. Demiﬂ ki yahu orada sarraflar ve bankerler var, gidin ﬂunlardan paralar› toplay›n. Tabii burjuvazi yavaﬂ yavaﬂ bankerlerle, sarraflarla, fabrikalarla falan, yani adam fabrikatör, bir ﬂey üretiyor ya da tüccar para kazan›yor geliyor diyor ki birisine al bu paray› efendim sakla. Güven duygusu efendim,
banker de paray› iﬂletecek, faiz verecek. Ç›kar duygusu yavaﬂ yavaﬂ bu bankac›l›¤›n
geliﬂmesine neden oluyor. Fakat ﬂimdi hazinede para kalmay›nca toplay›n bankerlerden para deniliyor ve müthiﬂ bir tepki oluﬂuyor tabii toplumda. Bir kez daha ayn›
ﬂeyi yap›nca onun üzerine k›yamet kopuyor. Yani toplum kendini emniyetli hissedemiyor.
‹nsanlar paralar›n›n yani çal›ﬂmalar›ndan ve üretimlerinden sa¤lad›klar› ç›karlar›n güvencede olmas›n› istiyorlar. ﬁimdi demokrasi duygusu, yani kral› denetim
alt›na alma duygusu buralardan geliﬂiyor tabii ve tabii efendim iﬂi ﬂeye getiriyorlar
yavaﬂ yavaﬂ. Hazine’de param kalmad›, bir banka diyor ki Hazine’de para kalmad›ysa sultan›m ya da kral›m ben sana faizle vereyim. O banka iﬂte devleti borçland›ran banka, yavaﬂ yavaﬂ Merkez Bankas› oluyor. ﬁimdi Hazine ﬂöyle yapt› efendim,
Hazine Müsteﬂar› ﬂunu yapt›, Merkez Bankas› ﬂunu yapt›, gazetelerde sürekli böyle haberler ç›kar. Sokaktan bir adam› çevirin, deyin ki, “Merkez Bankas› nedir Allah
aﬂk›na ya da hazine müsteﬂar› nedir, bunun iﬂi ne?” falan kimse bilmez. Demokrasi
olsun falan derler. Halbuki onu denetleme, efendim mekanizmalar› kurulmadan denetleme falan olmuyor ki. Demokrasi olsa bilmem kaç y›ld›r falan diyece¤im neredeyse böyle enflasyon olur mu? Yani insanlar sokaklara düﬂer derler ki kendinize
gelin ya. Ama tabii bizim halk›m›z çok aç›kgözlü oldu¤u için efendim bunu söyleyece-
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¤ine dolara ba¤l›yor paras›n›. ﬁimdi her ﬂeyin kökenine bakt›¤›m›z zaman orada iﬂte 18. yüzy›ldaki devrimi görüyorsunuz. Bir bak›n laiklik olmadan demokrasi olur
mu? Mümkün de¤il olmas›.‹ﬂte bunun ispat› da var. Bütün demokratik ülkelerde
devlet iﬂleri, din iﬂleri ayr›lm›ﬂ. Yani seküler toplum ayn› zamanda onu kar›ﬂt›rm›yor
araya. Bak›n o tarihte ayd›nlanma dedi¤imiz devrimin, yani ayd›nlanmay› da ﬂöyle
tarif edelim k›saca. Art›k yeryüzü tarihinde de çok geride kalmad›. Laiklik devrimi
diyelim ki 100 sene sonra gerçekleﬂti Türkiye’de.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkürler. Say›n Erten buyurun.

Osman Ertem
Ben de heyecanl›y›m, böyle topluluk önünde konuﬂmaya al›ﬂ›k de¤ilim. Say›n
Selçuk kusura bakmay›n. Laflar› kar›ﬂt›rabilirim.

‹lhan Selçuk
Rica ederim. Özüne bakal›m, özü iyiyse zaten biliyorsunuz çok iyi konuﬂmas›n›
bilen politikac›lar var ama hiçbir ﬂey söylemiyorlar.

Osman Ertem
Önce sorunlar›n kayna¤› bir ana sorun mu? Onlar› tespit etmek laz›m ki bunlar› çözelim diyorum. Ana sorun sizce nedir? ‹lk sorum bu. Ben Türkiye’nin makro ve
mikro düzende planlanmamas›ndan kaynaklan›yor diyorum. ‹kincisi de bu ana sorunu demokrasiyle ortadan kald›rabilir miyiz, yani demokrasi rejimiyle mi ortadan kald›rabiliriz? Ansiklopediler rejimi çok çeﬂitli tarif ediyorlar, ama genelde 3’e 5’e ay›r›yorlar. ‹ﬂte H›ristiyan dini demokrasiler, kat›l›mc› demokrasiler vs. diye. Türkiye’de
insanlar›n ne tür demokrasi istedi¤i çok kesin ortada de¤il bana göre. Herkes konuﬂuyor ama ben ﬂu tür demokrasiden yanay›m, ben bu tür demokrat›m diye söylemiyor. Dolay›s›yla bende bir anlam kargaﬂas› oluyor. Sizce bu ana sorunu bulduk
diyelim. Bu ana sorunu demokratik bir rejimle mi ortadan kald›r›r›z? Evet demokratik bir rejimle diyorsan›z, hangi tür bir demokrasiyle ortadan kald›r›r›z?

‹lhan Selçuk
Evet efendim bu 1923 devriminden söz ediyoruz. Bu devrim nedir? Cumhuriyet
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devrimi, laik Cumhuriyet devrimi diyoruz ama bu özünde milli demokratik devrimdir,
ulusal demokratik devrimdir yani bir demokrasi de¤ildir. Biliyorsunuz, böyle Cumhuriyeti az›msayanlardan de¤ilim. ‹ﬂte efendim Cumhuriyeti kötüleyerek demokrasiyi
yüceltmek bence bir aldatmaca. Çünkü Cumhuriyetin kendisi 1923 Cumhuriyetinin
özü demokratik devrim, ulusal devrim. Fakat ne oluyor? Diyelim ki 1923’te Cumhuriyet ilan ediliyor, 1924’de Tevhidi Tedrisat Kanunu ç›kar›l›yor. Ö¤retim birli¤i, art›k
kimse ﬂeriatç› e¤itim yapamayacak, laik ö¤retim olacak, onun anlam› o. Çünkü kültür seferberli¤ine girece¤iz, yine 1924 ﬁeriye Vekaleti’ni görüyorsunuz, ﬁeriye Vekaleti’ni kald›r›yorlar. Nedir bu? Ad›ndan belli, ﬂeriatç› hukukun uygulanmas›na bakan
vekalet. 1924 ayn› zamanda kad›nlar›n da toplumda bulundu¤u bir dönemi vurguluyor. Aile hu kukunda ﬂeri hükümler geçerli, öbürlerinde bölük pörçük.
1926’ya geliyoruz, iki sene sonra. Do¤rusunu isterseniz biz bunlar› eskiden
okullarda okurduk. ﬁimdi yaﬂland›kça, okudukça iﬂin derinli¤ine indikçe falan ﬂöyle
ﬂaﬂk›nl›ktan ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂüyorum. Nas›l yapm›ﬂlar, nas›l yapabilmiﬂler. ﬁimdi bak›n bir vergi yasas› ç›karacaks›n›z, size ç›karacaks›n›z diyorum maliyeciler, ç›karam›yoruz, yani ç›km›yor. 1926 Medeni Kanun. Medeni Kanun ne demek? Avrupa’n›n
geldi¤i en üst düzey ‹sviçre Medeni Kanunu. Neden ‹sviçre Medeni Kanunu? Çünkü
‹sviçre’de Alman yaﬂ›yor, ‹talyan yaﬂ›yor. Hepsinin ortak kat›l›m›nda uzlaﬂma olmuﬂ o yasada. Tam Orta Avrupa hukuku. Almanya’da 1896 zannediyorum Medeni
Kanun’un ç›k›ﬂ›, 30 sene sonra bizde ç›k›yor. Almanya’da hep böyle cemaat hukuku,
töresel hukuklar var o tarihe kadar. ﬁimdi Türkiye’de 1926’da büyük hukuk devrimidir, demokrasidir. Çünkü kad›n birdenbire ﬂeriatç› hukuktan kurtuluyor, geliyor Avrupa’da kad›nlar›n geldi¤i haklar› kazan›yor. Ama diyeceksiniz ki can›m kazan›yor da
köydeki kad›n›n bundan haberi var m›? Yoktur tabii. Çünkü nüfusun onda biri ancak
okuma yazma bilirse bir toplumda sizin yukarda yapt›¤›n›z devrimin oraya ulaﬂmas›
için zaman gerekir ve söyleyece¤im ﬂu. Demokratik devrimler. 1934 kad›na oy kullanma hakk› verildi. O s›rada Fransa’da yok, ‹sviçre’de yok, müthiﬂ bir devrim ama
bu devrim yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru böyle geliyor. Bu yaln›z Atatürk’te böyle de¤il,
yani büyük Petro’da da böyle. Büyük Petro devrimci, Avusturya-Macaristan ‹mparatoru Joseph, o da ayd›nlanmac› ve devrimci. Yani tarihte böyle insanlar var.
ﬁimdi Mustafa Kemal’in devrimleri tutturabilmesinin çeﬂitli nedenleri var.
Mesela Anadolu Müslümanl›¤› buna bir zemin haz›rlayabiliyor. Alevilik, Bektaﬂilik
yani Sünnili¤in Anadolu’daki yorumunda Arap’lardan daha baﬂka tasavvuf var. Ta-
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savvuf, insan akl›n›n az buçuk dine nüfus etmesi demek, inanc›n nüfus etmesi demektir. Bektaﬂi denen adam Anadolu zekas›n›n, mizah›n›n sembolü. Bektaﬂili¤i sadece Bektaﬂiler benimsemez ki. Benim çocuklu¤umdan beri Bektaﬂili¤i bütün Anadolu insan› benimser, bütün Türkler benimser. Çünkü Bektaﬂi Türk’tür yani onun d›ﬂ›nda bir ﬂey aramamak gerekiyor. Bektaﬂi ne diyor, efendim müthiﬂ bir eleﬂtiri getiriyor yobazlara karﬂ›, softalara karﬂ› ola¤anüstü. Yeryüzü mizah›nda yok böyle
bir ﬂey. Sadece bu Bektaﬂi Türkiye’de var.
ﬁimdi böyle olunca bu iﬂ Cumhuriyet dönemi, belki yukar›dan aﬂa¤›ya taban
bulmasa da gerçekleﬂemez. Bir devrim, demokratik devrim olarak düﬂünelim. Sonra
karﬂ› devrim baﬂlad›, çok farkl› biçimde. Ne yapt› Demokrat Parti ilk geldi¤i zaman?
Daha ilk yasas› lisan›n Arapçalaﬂt›r›lmas›d›r. Ankara’dan 141 ve 142. maddeleri, yani sola karﬂ› tedbirleri a¤›rlaﬂt›rd›. O dönemdeki toprak a¤as› s›n›f›, iktidara elini
koydu. Yani önce Hasan Ali Yücel’i periﬂan ettiler, köy enstitülerini kapad›lar, arkadan bu geldi. ﬁimdi böyle olunca biz ﬂöyle düﬂünebilir miyiz acaba?‹ﬂte Fransa’da
imparator gelmiﬂ o gitmiﬂ, kral gelmiﬂ o gitmiﬂ, tekrar Cumhuriyet gelmiﬂ, tekrar
iﬂte Napolyon gelmiﬂ falan. ﬁimdi acaba bu gelgit dalgalar› içinde yaﬂad›¤›m›za göre bütün 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde böyle yaﬂad›¤›m›za göre ﬂu andaki görevimiz
ya da yolumuz ne olabilir? Aﬂa¤›dan yukar›ya bu kez 1923 ayd›nlanma demokrasi
devriminin bütün kazan›mlar›n› tekrar sa¤lamak. Bu sefer çok sa¤lam olacak, bu
sefer aﬂa¤›dan yukar›ya olacak. Bak›n ﬂimdi Medeni Kanun, sadece vergi yasas›
haz›rlanm›yor, Medeni Kanun da de¤iﬂtiriliyor. Sosyal güvenlik yani böyle ucundan
k›y›s›ndan bir reform, ama taklidi. Öyle de¤il mi? ﬁimdi Medeni Kanun de¤iﬂtiriliyor,
orada yap›lan iﬂ nedir? Türkçeleﬂtirmektir.
Peki, dün iktidardayd› Refah Partisi, yani dinci parti. Bugün kad›n haklar›n›
Medeni Kanun’da daha ilerletmek için bir çal›ﬂma var. Demek ki bunun bir özü, bir
temeli var. Bir kere ﬂu andaki ordunun, yani ordunun rolü gördü¤ünüz gibi ﬂeriattan yana de¤il, demokrasiden ve ilericilikten yana. Bu da bir kazanmad›r. Bir de
tersini düﬂünün, ya tersi olsayd›? Bakt›¤›n›z zaman, iﬂte diyorsunuz 13.000 üyemiz var. Oda’n›n ﬂu anda ça¤daﬂl›ktan, ayd›nlanmadan, sosyal adaletten yana olmas› büyük bir kazan›m. Bunun gibi sivil toplum örgütleri var, ﬂimdi birleﬂtiler, kad›n örgütleri var. Siyasal particilik yozlaﬂt›, ama bugün toplumun içinde büyük birikimler var. ﬁimdi bunlar› düﬂünmek laz›m. Yani müsaadenizle yani beni ba¤›ﬂlay›n
tekrar ﬂeye gelmek istiyorum, diyalektik mant›¤a, düﬂünceye gelmek istiyorum.
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ﬁimdi bir olay›n bir taraf›n› abartmamak gerekir. Yani zaten do¤an›n bildi¤iniz gibi
karanl›k, ayd›nl›k efendim geçmiﬂ, gelecek, güzellik, çirkinlik efendim, iﬂçi s›n›f›, burjuva s›n›f›, sonunda indirdi¤imiz zaman toplum bilime yani her ﬂey var, olmazsa öbürü var olmaz. ﬁu an toplumda hem ilerici kuvvetler var. ﬁimdi ilerici kuvvetlerin muhasebesini yap›p da toplam çizgisinin alt›na ﬂöyle bir bakt›¤›m›z zaman o kadar
zay›f görünmüyoruz ve karﬂ› devrim sürecinin bir noktada bence yavaﬂlad›¤›n› ve
ilericili¤in yavaﬂ yavaﬂ kefenin birisine a¤›rl›¤›n› koyaca¤›n› düﬂünerek umutlanmak
ve mutlu olmak istiyorum. ﬁimdi rejim, siz diyorsunuz ki ne yapal›m. Demokrasi yapal›m diyorum, ama demokrasiyi yapmak için de alttan yukar› ve iﬂte o demokrasiyi yapabilecek olan toplumsal birikimin örgütlerini saymak istedim. Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Saffet Benzerler, buyurun efendim.

Saffet Benzerler
Teﬂekkür ederim. Konuﬂman›z›n bir bölümünde bir ülkede sanayi devrimi yap›lmadan demokrasinin ortaya ç›kmas› zor dediniz. ﬁimdi Türkiye’de de bu koﬂullarda
sanayi devrimi yap›lm›ﬂ durumda de¤il. Türkiye’de sanayi devriminin çok yak›n bir
gelecekte yap›laca¤›na inan›yor musunuz, hiç mi yap›lmayacak? Bu sanayi devrimi
yap›lacaksa bunu kimler yapacak?

‹lhan Selçuk
ﬁimdi efendim, tabii 27 May›s devriminden sonra daha önce ben yaz› falan
yaz›yordum, ama köﬂe yazarl›¤›na 27 May›s devriminden sonra baﬂlad›m ve iﬂte
kültür patlamas› o s›rada oldu. Ondan da yararlanarak baz› fikirleri geliﬂtirmeye
çal›ﬂt›k. Bunlardan birisi solculuk ve sosyalizmdir. Cumhuriyetin kuruluﬂunda zaten
bildi¤iniz gibi 1923 ‹zmir Kongresi’nde de temel fikirleri çekilmiﬂtir. Özel teﬂebbüsleri kalk›nd›rmay› baﬂta düﬂünmüﬂlerdi. Zaten Lozan Antlaﬂmas›’ndan sonra baﬂka
bir ﬂeyi de düﬂünmek de pek mümkün de¤ildi. 1923’ten 1929’a kadar Türkiye’de özel
teﬂebbüste bir ﬂeyler yap›lmaya çal›ﬂ›ld›, ama sermaye birikimi yok. Bildi¤iniz gibi
ismet Paﬂa’ya Lozan’da söylüyor, "Sen ﬂimdi böyle kafa tutuyorsun ama para bir
bende, bir Amerika’da var" diyor. Yani tekrar bana geleceksin, ihtiyac›n olacak diyor. Adam büyük laf etmiﬂ. Çünkü orada sermaye birikimi var, Türkiye’de yok. Peki,
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o zaman ne yapmak gerekir? Yani bir tak›m sivil ayd›nlar, asker ayd›nlar oturuyorlar ne yapal›m falan. Bunun tek bir yolu var, o da hazinede toplan›r para, vergi al›r›z, devlet yat›r›m› yapar, ortada burjuva s›n›f› yok, devlet yat›r›m yapar, devletçilikle kalk›n›r›z. Bunlar ne zaman de¤iﬂtiler? 7 sene geçti, 1929’da Amerika’da buhran patlad›, bütün dünyay› sard›, öyle bir tedbir düﬂündüler, güzel de düﬂünmüﬂler.
Sonra 1950’de Demokrat Parti geldi. Demokrat Parti liberal bir bak›ﬂla geldi
ve tüm kamu giriﬂimlerini özelleﬂtirmek üzere geldi. Program›nda yaz›l›d›r, biz dediler liberal politikadan yanay›z, devletçili¤e karﬂ›y›z. Fakat ne oldu? Adnan Menderes Anadolu’yu dolaﬂ›yor, nereye gitse ellerinde dövizlerle ç›k›yorlar, fabrika isteriz
diye. Halk fabrika istiyor. Kim yapacak fabrikay›? Yani Kastamonu’da, bilmem Lüleburgaz’da fabrikay› kim yapacak? Orada fabrika yapacak adam yok. O zaman devletçili¤e devam etmek zorunda kald›. Çünkü halk›n istekleri fabrika, ﬂimdi de üniversite istiyor halk. Demirel geldi ve kendisi de özel teﬂebbüsçü. Biz de o zaman veryans›n ediyoruz tabii. Demirel de devletçilik yapmak zorunda kald›. En büyük devlet
yat›r›mlar› 1950’lerde ve 60’larda olmuﬂtur, Halk Partisi döneminde de¤il. ﬁimdi
Demirel, Sovyetler Birli¤i’nden al›p 7 tane fabrika kurdu bildi¤iniz gibi ve bir noktaya
geldi. ﬁimdi sanayileﬂmeyi böyle devletçilikle götürürken ﬂu anda efendim, yeryüzünde de tabii Sovyetler’in y›k›lmas›yla ortaya ç›kan ve karﬂ›s›nda tabii dur durak
dinlemeyen yeni ideoloji, kardeﬂim devlet çekilsin bu alanlardan, bunu kiﬂiler yaps›n.
Hatta ulusal devleti d›ﬂlayan bir tav›rla bu noktaya gelindi. ﬁimdi, ﬂu anda Türkiye’deki burjuvazinin, yani maganda burjuvas› diyelim onlara. Böyle kan kokusu alm›ﬂ
s›rtlan gibi falan duydu¤um bir ﬂey var. O da devletin yapt›¤› bütün K‹T’leri ya¤malamak. Bu böyle büyük bir h›rs ki bunun önüne geçmek çok zor siyasette. Ama bunu
da bir türlü yapam›yorlar, yani bakt›¤›n›z zaman bu iﬂ böyle gitmiyor. Akl› baﬂ›nda
tabii, özel kesimin akl› baﬂ›nda kesimi de var. Yani ne olacak bu halimiz diyen, ya da
bu kadar haks›z rekabetin, devletin bu kadar ya¤malanmas›n›n getirece¤i sonuçlar›
bilenlerde var içlerinde. Ama Türkiye’nin rotas› ﬂimdi bu tarafa do¤ru böyle dönmüﬂ
vaziyette. Tabii çeliﬂkiler, yani diyalektik düﬂünce içindeki gene çeliﬂkilere bakt›¤›m›z
zaman ﬂu anda bir TÜS‹AD kavgas›da var, özel kesimin içinde de bir kavga var. Bu
kavgada ayr› bir olay.
Benim gördü¤üm kadar›yla sorunuza yan›t vermek istiyorum. Bir süre devletleﬂtirmeyi ve devlet yat›r›mlar›n› falan gündeme sokabilmek mümkün de¤il. Çünkü
ﬂu anda Türkiye’deki çeliﬂki sa¤ sol çeliﬂkisinden kayd›, devletçilik özel teﬂebbüsçü-
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lük çeliﬂkisinden kayd›, ayr›l›kç›lar ve irtica karﬂ›s›nda bir cephe var. Ayr›l›kç›lar ve
irtica da böyle kendisini savunmaya yada sald›r›ya bak›yor. Bu durumda özel teﬂebbüs ne olsun, devletçilik ne olsun diyenler bir noktada birbirlerine yaklaﬂt›lar ve
san›yorum ki Türkiye’de burjuva s›n›f› da yat›r›m yapabilecek bir aﬂamaya geldi. Bak›yorsunuz güzel giriﬂimler var hakikaten Türkiye’de. Bütün giriﬂimleri de böyle yahu
kapkaçç› giriﬂimleri falan demek çok zor. ‹çlerinde çok olumlu at›l›mlar da var. Ama
bundan sonra bir süre daha öyle gidecektir, o sürecin de çok uzun olaca¤›n› sanm›yorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz, Say›n Mehmet Y›lmaz buyurun.

Mehmet Y›lmaz
Say›n Selçuk, konuﬂman›z›n baﬂlang›c›nda dediniz ki “‹nsan suya atlad›¤› zaman ilk önce dalacak, ondan sonra do¤al olarak ç›kacak”. Türkiye’de bu dal›ﬂta dibe
vurup patlayacak m›, yoksa ç›karken bir tak›m zayiatlarla, daha do¤rusu bu ç›k›ﬂ
süresini ne kadar zamanda tamamlayacak? Yani bu süre bu ülkenin gelece¤i aç›s›ndan d›ﬂ borcuyla, milli e¤itimiyle, insan haklar›yla bir karmaﬂa içerisinde. Bu halde nas›l ç›kacak? Bu arada iﬂte Türkiye’de Cumhuriyetle birlikte bir tak›m devrimler
yap›ld›, bu devrimlerin yap›l›ﬂ› topluma mal edilirken yukar›dan verilirken toplumun
alt kesimleri taraf›ndan hazmedilmeden, kad›n haklar› diyelim, ne dersek diyelim
hepsi böyle tepeden enjekte edilmek suretiyle verildi¤i için belirli bir süre sonra karﬂ› tezini yaratarak bugünlere geldik. ‹ﬂte dedi¤iniz gibi 1950’lerde ezan›n Arapça
olarak okunmas›, daha sonra gene Köy Enstitüleri’nin ortadan kald›r›larak daha
sonra imam hatipleriyle, bilmem neleriyle bu safhaya gelmesi ve son geldi¤imiz noktada da askerlerin, yani ﬂu anda demokrasi diyoruz, esas›nda askerlerin yönlendirmesiyle de demokrasinin asl›nda oturmad›¤›n› ortaya koyuyor. Biz gelecek aç›s›ndan her ne kadar güç olarak görüyorsakda bu nereye kadar gider? Teﬂekkür ediyorum.

‹lhan Selçuk
Efendim ﬂimdi tabii o benzetme, yani suya atlad›¤›m›z zaman bir noktaya kadar ineriz, sonra su kald›rmaya baﬂlar. Arﬂimet Yasas› de¤il mi? Orada bir kural
daha var. Söylemeyi unuttum, yüzmesini bilmek laz›m yoksa bo¤ulur insan. Ben bu
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kadar tecrübemden sonra Türkiye’nin yüzmesini ö¤rendi¤i kanaatindeyim, kan›s›nday›m. Biz yüzmesini biliyoruz. ﬁimdi bak›n Türkiye’de büyük bir vergi keﬂmekeﬂi var,
ama Türkiye’de yetiﬂmiﬂ maliyeciler yani Türkiye kadrolar›n› yetiﬂtirdi. Üniversitelere bak›yorsunuz bir sürü üniversite. Türkiye’de yani üniversite say›lacak 56 tane
kurum var. ‹ﬂte asker dedi¤imiz zaman ﬂu anda Türk ordusu yeryüzünde ilk kez bir
gerilla savaﬂ›na karﬂ› baﬂar› kazanm›ﬂ bir ordu. Bu da ﬂaﬂ›las› bir ﬂeydir yani. Nas›l oldu? Çünkü gerilla arazisinin en uygunu var Güneydo¤u’da ve d›ﬂ destekli, Suriye destekli, Irak destekli, ‹ran destekli. Nas›l oldu, yapt›lar yani büyük bir baﬂar›
bence. Hakikaten ﬂu anda yeryüzündeki en tecrübeli ordulardan biri haline geldi.
Bak›yorsunuz efendim, mühendis, mimar falan bu kesime bak›yorsunuz, tabii onlar›n da ço¤u büyük paralar›n peﬂinde falan ama yine de bir yetiﬂmiﬂ kadrolar var
nereye baksan›z. Yani karikatür diyorsunuz, resim diyorsunuz hakikaten Türk Rönesans’› falan yaﬂand› Cumhuriyetten sonra. Ben Türkiye’nin az›msanacak bir ülke oldu¤una inan›yorum ve dedi¤im gibi aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru 1923 devriminin kazan›mlar›n› tekrar bir yaﬂam tarz›na dönüﬂtürecek bir gücün varl›¤›na inan›yorum.
Tabii baﬂka türlü konuﬂanlar da ç›kabilir. Ama ben ﬂu yaﬂad›¤›m›z süreç içinde 27
May›s’tan sonra ilk kez tekrar böyle ibrenin bu tarafa do¤ru döndü¤ünü hissediyorum.
ﬁimdi bu birinci sorunuzdu. Bilmem cevap verebildim mi? 27 May›s’ta biz büyük umutlarla baﬂlad›k, yeni bir anayasa yap›l›yor. Bu anayasaya bir kere bak›n,
Türkiye’de garip bir ﬂey bunu da ordu getirdi. Ordu neyi getirdi? Sosyal devleti getirdi, bu da bir devrim. Toplusözleﬂme, grev hakk›, sendikal haklar falan 1961 Anayasas›’nda var. 1961 Anayasas› da, 2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra Avrupa’da yap›lan
çünkü bütün anayasalar de¤iﬂti dünyada 2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra o yeni anayasalar›n getirdi¤i felsefeyi efendim özümseyerek yap›lm›ﬂ bir anayasad›r. Fakat
ne oldu? Karﬂ› devrim ç›kt›, “Bu anayasayla bu ülke yönetilmez” dedi. ‹ﬂte onu diyen Demirel ﬂu anda yeni, bambaﬂka bir düﬂüncede. Tabii zaman insanlar› e¤itiyor,
beni de e¤itiyor, herkesi e¤itir. E¤er e¤itilme yetene¤i varsa. O bak›mdan ben bu
dünyan›n karmaﬂas› içinde Türkiye’nin ﬂu anda bir de varoluﬂ savaﬂ› içinde bulundu¤una inan›yorum. Biraz sorunuzun d›ﬂ›na ç›kt›m gibi ama, ba¤layaca¤›m. Bak›n
kuﬂat›lm›ﬂ›z, 12 tane komﬂumuz var san›yorum. Yeryüzünde en çok komﬂulu ülkeler
den, devletlerden biriyiz. Ermenistan’dan baﬂlayal›m. Ermenistan’da iﬂte geldi. Yani
Taﬂnak partisi ve Türkiye’ye en büyük düﬂmanl›¤› taﬂ›yan parti sempatizan› baﬂa
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geçti. Ermenistan iﬂte Ermeni terörü,PKK’ya yard›m ettiler sonradan. ‹ran’a bak›yorsunuz, ﬂeriatç› bir devlet ve Türkiye’deki laik rejime düﬂman. Oradan geçiyorsunuz Kuzey Irak ve Saddam’a. Kuzey Irak’›n durumu malum. Orada ne bir istikrar ne
bir dostluk görebilirsiniz. Suriye’ye geçiyorsunuz, PKK’y› bar›nd›r›yor ve su savaﬂ›n›
yürütüyor. K›br›s’a geçiyorsunuz, orada da güneyde Rus füzelerini yerleﬂtiriyorlar.
Ege Denizi’ne geliyorsunuz, Yunanistan da bir düﬂman gibi davran›yor. Ve Ortodoks
kilisesi. Yukar› do¤ru ç›k›yorsunuz, S›rbistan Ortodoks, Rusya’da Ortodoks kilisesi
böyle bir ay çeviriyor Türkiye’yi. Bu kadar büyük düﬂmanl›kla çevrili, ayr›cal›¤› bir
tehdit olarak gören ayr›l›kç›l›k silahla ç›k›yor. Silahla ç›kmasa parlamentoya belki
aﬂ›labilecek, entegre edilecek ve demokratik kapsam içinde belki çözümlenebilecek,
ama silahla ç›kt›kça o zaman ayr›l›kç›l›¤a gidiyor.
‹rticaya gelince, tabii irtica d›ﬂar›dan destekleniyor. Bu durumda sanki ikinci
bir dünya savaﬂ› vermemiz gerekiyor gibi bir duygu yavaﬂ yavaﬂ herkesi sarmaya
baﬂlad›. Bir Cumhuriyetçi, bir devrimci hava böyle ortal›kta ve yani Anadolu halk›
da pabuç b›rakacak bir halk de¤il. Tarihi var, inançlar› var, yani yetiﬂmiﬂ insanlar›
var falan. O bak›mdan iyimserim. Bu bütünleﬂme yani sa¤, sol kavgas›n›n d›ﬂ›ndaki
bu bütünleﬂme Türkiye’ye büyük bir güç aﬂ›layacakt›r. Bu gün bizi belki büyük bir
at›l›ma yöneltecek. Bakmay›n ﬂu andaki hükümet zoraki bir hükümet, iﬂte vergi reformu tökezliyor, sosyal güvenlik tökezliyor, aﬂ›lacak bunlar. Sorunuzun ikinci bölümünde bir ﬂey vard›, hat›rlayamad›m birden.

Mehmet Y›lmaz
Suyun içinde ne kadar diye sormuﬂtum.

‹lhan Selçuk
Evet, evet bu süreç. Vallahi insan yaﬂad›kça süreç konusundaki düﬂüncesi de
de¤iﬂiyor, saatler de¤iﬂiyor, günler de¤iﬂiyor. Ben eskiden çocukken gün bitmezdi.
ﬁimdi bak›yorum birdenbire gün baﬂlam›ﬂ, akﬂam oluvermiﬂ. ﬁimdi bak›yorum saat
üç buçuk olmuﬂ. Bu zaman çok tuhaf bir ﬂey. Zaman ama yani biz yeryüzünde çok
önemli bir halk›z, okudukça ben onu hissediyorum. Düﬂünün bir kere geliyorsunuz,
Anadolu halk› 1071 de¤il mi, ondan sonra böyle geniﬂlemeye baﬂl›yorsunuz. Ya nereden geldi bunlar derken Viyana’ya kadar gidiyorsunuz ve bütün uluslar› yönetiyorsunuz. Bir kere yenilikçilik ne demek? O kadar önemli bir buluﬂ ki, müthiﬂ bir buluﬂ.
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Yeniçerilerin en kalabal›k oldu¤u dönemde 50.000 kiﬂi oldu¤u yaz›l›yor. Tam rakam›
bilinmiyor, ama gidiyorsunuz, al›yorsunuz efendim. Avrupa’dan köye gidiyorsunuz,
çocuklar› seçiyorsunuz, getiriyorsunuz önce iﬂte acemi oca¤›, enderun, yeniçeri falan ondan sonra öyle bir ordu ç›k›yor ki yani bu 20.000 kiﬂiyle falan tarumar ediyor, her ﬂeyi. Tabii o zaman savaﬂç›l›k bütün dünyada geçerli, bar›ﬂç›l›k sonradan
ç›kan bir ﬂey. ﬁimdi peki nas›l yap›l›yor savaﬂ? Bunun bilimi var o zaman savaﬂ bilimi. Osmanl› dedi¤imiz zaman biz yani 600 sene böyle varl›¤›n› korumuﬂ. Ondan
sonra dedi¤im gibi yeryü zünde burjuva devriminin ‹slam dünyas›nda de¤iﬂtirildi¤ini
ﬂaﬂarak görüyoruz. Önemli bir ﬂey. Avrupa’da hangi yazar› okusan›z Türklere düﬂmand›r. Araplara de¤il, ‹ranl›lara da de¤il, Pakistanl›lara hiç de¤il, Tunuslulara hiç
de¤il. Avrupa Türklere düﬂman. Neden düﬂman? ‹liklerine iﬂlemiﬂ, demek ki burada
bir iﬂ var. ﬁimdi bu düﬂmanl›¤› dostlu¤a çevirmek için çok çal›ﬂ›yoruz, o da olmuyor.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederiz. Say›n Erol Demirel, buyurun.

Erol Demirel
Efendim ben tekrar kültür sorununa dönmek istiyorum. Önce heyecan›m› ba¤›ﬂlay›n. Gerçekten sizin gibi az say›da kalm›ﬂ de¤erlerin karﬂ›s›nda...

‹lhan Selçuk
Dinozorlar, dinozorlar…

Erol Demirel
Hay›r, esta¤furullah. Sizin oldu¤unu hat›rl›yorum, ama sevgili Aziz Nesin’in de
olabilir. 1985 y›l›yd› san›r›m bir konuﬂmas›n› be¤endi¤im için oradan al›nt› yapmak
istiyorum. Demiﬂtiniz ki özür dilerim yani demiﬂtiniz ki “tarihi isterseniz milattan
baﬂlat›n, isterseniz yaz›n›n icad›ndan, isterseniz ateﬂin bulunmas›ndan”. Ama tarihin hiçbir zaman›nda insanlar politikac› s›k›nt›s› çekmemiﬂlerdir, milletvekili s›k›nt›s› çekmemiﬂlerdir, bakan ya da baﬂbakan s›k›nt›s› çekmemiﬂlerdir. Bizim ülkemizde bunu çok daha dolu dolu, çok daha bire bir toplum yaﬂad›. Ama bilim adam› s›k›nt›s› çekmiﬂlerdir, ama düﬂün adam› s›k›nt›s› çekmiﬂlerdir, kültür adam›, sanatç›
s›k›nt›s› çekmiﬂlerdir. Bunlar ço¤u zaman ac›mas›zca ortadan kald›r›lm›ﬂlard›r. Bir
anlamda asl›nda onlar bizim güç kaynaklar›m›zd›. Ama maalesef bunlar birer birer
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ortadan kald›r›lmaya devam edildi. ﬁimdi biz bir ﬂeyler alaca¤›z, toplum birilerinden
bir ﬂeyler alacak, iﬂte kültürel de¤erlerimizi ortaya ç›karaca¤›z. Toplumun kültür
yap›s› son derece önemli. Biz bu olan bitenlerin hiçbirisine tepki göstermiyoruz,
tepki göstermedik. Siz dediniz ki, asl›nda geldi¤iniz yerler 1071 Osmanl›, 700 y›ll›k
imparatorluk yaﬂam›, s›k›nt›lar acaba buralarda m›, yani sevgiyi paylaﬂma, kültür
birikimi bunda m› s›k›nt›m›z var? Ben bunu ö¤renmek istiyorum, yani kendi içimizde
olmam›z gereken de¤erlere bile sahip ç›kmad›¤›m›z noktada onlar›n birer birer ortadan kald›r›lmas›n› son derece böyle kabullendi¤imiz bir noktada bu toplum, e¤er yeterli kültür birikimine sahip de¤ilse kültür patlamas› denen ﬂey nas›l olacak? E¤er
biz gerçekten kültür birikimine sahip de¤ilsek bundan sonra bir tak›m patlamalarla
olacaksa iﬂimizin aç›kça zorda oldu¤una inan›yorum. Tabii siz umut aﬂ›lamaya devam ediyorsunuz, sizin en güzel yanlar›n›zdan bir tanesi de. Fakat o noktada biraz
daha açman›z› istiyorum. Yani bu kültür patlamas› denen ﬂey nas›l olacak? Bizim
gerçekten geçmiﬂten beri gelen miras›m›zda m› bir sorun var?Cumhuriyet devrimi
bunu büyük ölçü de aﬂmaya çal›ﬂan k›smen belki baﬂar›l› olan ama hala karﬂ› devrimci güçlerin egemen olabildi¤i, etkin olabildi¤i yap› içerisindeyiz. Bu kültür sorununa girmenizi istiyorum.

‹lhan Selçuk
ﬁimdi efendim bizim bu Anadolu’da bildi¤iniz gibi Türkler yaﬂ›yor, Ermeniler,
Rumlar, Süryaniler, e¤er dar›lmazlarsa Lazlar, Çerkezler, Abazalar, böyle bir etnik
renklilik var. Eskiden tabii daha çoktu, ﬂimdi azald›. Keﬂke azalmasayd›, ama suç
Türklerde de¤il. Bütünüyle Türklerde de¤il. Çünkü bakt›¤›n›z zaman Balkanlarda da
iﬂte son olarak gördük H›rvatlar, Boﬂnaklar, S›rplar birbirini kesmeye baﬂlad›lar.
Yani insanl›¤›n iki taraf› var. Dost insan da var, sevecen, ﬂefkatli, koruyucu, iyi. Bir
de canavar, kötü, efendim adam bo¤azl›yor, özellikle ba¤nazl›ktan, softal›ktan gelen bir hayvanlarda olmayan durum tabii. Softa, ama softal›k milliyetçili¤in de softal›¤› olur, din softal›¤› da olur, etnik softal›k da olur falan.
Biz Avrupa tarihini biliyoruz, Afrika tarihini bilmiyoruz, incelememiﬂiz. Çin tarihini k›smen biliyoruz. Bir ara yeryüzünde Çin uygarl›¤› varm›ﬂ ama bu sanayileﬂme
olay› bir dönüm noktas›d›r. T›pk› tar›m devrimi gibi, sanayileﬂme var. Tar›m devriminden önce insanlar yerleﬂik yaﬂam›yorlard›, yerleﬂik yaﬂamad›klar›na göre göçer
yani sürü halinde. O zaman ne ulus var falan sürü halinde yaﬂ›yorlar. ‹nsanl›¤› bir
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ﬂeyde görmek gerekir. Zaten evreni bir bütünlük içinde görmek laz›m ki insan ça¤daﬂ olabilsin, sevecen olabilsin, ak›ll› olabilsin. Frans›z uygar ama Frans›z Devrimi
19. yüzy›lda gerçek leﬂmiﬂ kendi içinde demokrasi yapmaya çal›ﬂ›yor. Bir Cezayir’e
gidiyor, yapmad›¤› zulüm yok, canavar. Efendim ‹ngiltere demokrasinin beﬂi¤i, oras›
demokrasinin beﬂi¤i oldu ama bütün dünyada da adam kesiyor, kasap, canavar yani, insanlara k›y›yor. Avrupal› gidiyor, Latin Amerika’ya. Orada yerlileri tasmayla
dolaﬂt›r›yor, yerlilerin Hristiyanlaﬂmas› için Papa’dan izin alacak, Papal›k diyor
ki“Bunlar›n ruhu yoktur, bunlar insan de¤ildir” diyor. Bak›n o kadar ilkel yani o bak›mdan. Ben ﬂeyi ay›rm›yorum bu Avrupa’daki Türklere bak›ﬂ, yani gidiyor Türklerin
evini yak›yor falan. Bakt›¤›n›z zaman iﬂte o sar›ﬂ›n adam, öbürü de esmer ufak tefek, bak›ﬂ aç›s› ›rkç›. Orada da öyle bir ›rkç›l›k, yani insanlar›n bir s›n›fland›r›lmas›
var. Çok yanl›ﬂ bir ﬂey. Peki efendim sizin söyledi¤iniz eleﬂtiri çok güzel bir ﬂey. Neden? Türkler kendi kendilerini bütün toplumlardan daha çok eleﬂtiriyorlar. Profesör
bir arkadaﬂ›m var, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde tezini haz›rl›yor. Müthiﬂ bir özeleﬂtiri
duygusu gelmiﬂ ve bu özeleﬂtiri duygusu iﬂte böyle toplan›p da, ya ne oluyoruz falan diye düﬂünmemize de yar›yor tabii. Sanayileﬂmekte geciktik ama Amerika’da
sanayileﬂmeye bakt›¤›m›z zaman Türkiye’nin bugünkü halinden daha büyük kargaﬂa
var, Avrupa’da öyle yani sanayileﬂme süreci böyle düzenli olmuyor. Arsalar arazileri
kapat›yorlar, do¤ay› yok ediyorlar, birbirlerini bo¤azl›yorlar. Hollywood filmlerinde
görüyoruz olaylar›,yani orada da eleﬂtiri var falan. O bak›mdan Türkiye’de yaﬂananlar iﬂte, 1915 Birinci Dünya Savaﬂ›, Ermeniler ayaklan›yor, Rus ordular› ile birlikte
Türkleri bo¤azlamaya baﬂl›yorlar. Bu sefer Türkler onlar› bo¤azlamaya baﬂl›yor veya komﬂu komﬂuya düﬂman oluyor. Bunlar›n hepsi daha da aç›k konuﬂulabilmeli.
Biz konuﬂtukça hakl› oldu¤umuz ortaya ç›kacak. ‹ﬂte Rumlar Yunan ordusuyla birlikte kat›lm›ﬂlar. Efendim bu sefer de karﬂ› taraf da geldi¤i zaman yakar, y›kar tabii. Yani bu insan›n içindeki canavarl›k tabii böyle noktalarda ortaya ç›k›yor. Biz çocukken ‹stanbul’da Rumlar, pekala bir arada oturuyordu insanlar. Yani bir k›ﬂk›rtma baﬂlad›, Girit’te oluyor ayn› ﬂey, ﬂimdi K›br›s’ta ayn› ﬂey, Bosna’da ayn› ﬂey,
Seylan’da ayn›, yani ortada etnik savaﬂ var. ‹nsanlar birbiriyle böyle efendim. Türkler cahildir, canavard›r, uygarl›¤›n d›ﬂ›ndad›r falan gibi ay›rmak yanl›ﬂ bir kültürün,
bir yan›lg›n›n ürünü. Yani as›l biz bu noktada Bat›’y› eleﬂtiri süzgecinden geçirmeliyiz.
Ben inan›yorum ki ﬂimdi bir sermaye birikimi ça¤›n› yaﬂ›yoruz, hakikaten bir
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ya¤ma dönemi var. Ama bu ya¤ma dönemi bütün dünyada vaktinde yaﬂanm›ﬂ. Bizde az sanc›l› geçiyor. E¤er nüfus patlamas› olmasayd› daha yumuﬂak geçecekti.
Nüfus patlamas› Türkiye’yi büyük ölçüde zorlad›. Ama nüfus patlamas›n›n da ﬂu
yarar› oldu. ﬁimdi bu Anadolu denen ülkeye, herkesin gözleri burada, yani Anadolu’da. Öyle bir yer ki ﬂimdi demin Türklerden bahsettin falan bize, Anadolu yeryüzünde bulunmaz bir yer. Nas›l bize buras›n› b›rakm›ﬂlar, tabii kolay da b›rakmad›lar.
Ben okudukça ﬂaﬂ›yorum. Çünkü neresine baksan›z tarih f›ﬂk›r›yor, neresine baksan›z kültür f›ﬂk›r›yor, do¤aya bak›yorsunuz çam a¤ac›, deniz, yok efendim bir saray
harabesi ya da bir kilise, bir cami, bir tap›nak iç içe, böyle müthiﬂ bir ﬂey. Yani neresine baksan›z, Karadeniz k›y›lar›, efendim Nemrut da¤lar›ndan tutun ﬂeye kadar
gelin, Gökova’ya kadar gelin, bulunmaz bir hazine buras›. Türkler buraya nas›l sahip
oldu, nas›l b›rakt›lar? B›rakmad›lar, 1. Dünya Savaﬂ› Trablusgarp Savaﬂ›’ndan baﬂlayarak 1922’ye kadar 11 sene savaﬂt›lar ve Mustafa Kemal bu savaﬂ›n içindeydi.
Bir Mustafa Kemal ç›kmasayd›, bir deha, yani kolay kolay biz buray› elimizde tutamazd›k. Sevr Antlaﬂmas› iﬂte önümüzde bir belgedir. Ben yani sizin söyledi¤iniz ﬂeyin sürekli bir savaﬂ›m içinde gerçekleﬂece¤i kan›s›nday›m. O savaﬂ› da vermeye haz›rlanal›m, seyretmeye de¤il de vermeye haz›rlanal›m. O savaﬂ›m›n içinde insan oldu¤u zaman ayn› zamanda yaﬂam›n tad›n› da alg›l›yor, onu da söyleyeyim. Yani hayat iﬂte bu. François Georgeon konusunu da ondan açt›m, bizim kuﬂa¤›m›z›n kaderi bu. 100 sene sonra gelenler bunu yaﬂayamaz. Mesela adam Frans›z devriminde
yaﬂam›ﬂ, kimisi de 1. Dünya Savaﬂ›’nda yaﬂam›ﬂ, Çanakkale’de ölmüﬂ, gitmiﬂ. Kimisi de efendim 2. Dünya Savaﬂ›’nda Stalingrad önünde vermiﬂ. Biz de ﬂu an buraday›z. Ama ‹ran de¤iliz biz, Sudan da de¤iliz ve bana sorarsan›z Amerika süper
güç, ama Amerika’n›n bugün yapt›¤› bir cinayettir. ‹ﬂte Türkiye’deki cinayetlerden
söz aç›yoruz. Adam sivil hedeflere de ateﬂ edece¤im diyor, ay›raca¤›m diyor, ay›ramaz. Geçen sefer ay›ramad›, bu sefer de ay›ramaz. Savaﬂ suçlusu. O bak›mdan
benim iyimserli¤im bir gerçeklikten do¤uyor diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederiz efendim. Say›n Yaﬂar Ar›göz buyurun.

Yaﬂar Alagöz
Demokrasinin yerleﬂebilmesi için sanayinin ﬂart oldu¤unu ve ayr›ca dinin or-
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tadan kald›r›lmas› ﬂeklinde görüﬂ bildirdiniz. Ben diyorum ki dinimle yaﬂamak istiyorsam o zaman demokratl›¤›mdan m› vazgeçece¤im veya demokrasiye karﬂ› m› ç›kaca¤›m? Bu birinci sorum. ‹kinci sorumsa, Türkiye’de sanayinin geliﬂip geliﬂmedi¤i.
Az önce buna benzer, arkadaﬂ›m›z›n sorusunu cevapland›r›rken, ﬂu ana kadar geliﬂmedi sanayimiz dediniz. Bundan sonra da sermaye kurumunun da yat›r›mlara
yöneldi¤ini ifade ettiniz. Fakat ben de diyorum ki sermaye yat›r›ma giriyor, ama
devletten de teﬂvik al›yor, yani yüzde 50’sini yüzde 60’›n› devlet veriyor. O halde
K‹T’ler yeniden gözden geçirilip devlet sanayiye yönelmeli mi diye görüﬂünüzü almak
istiyorum. Teﬂekkür ederim.

‹lhan Selçuk
Teﬂekkür ederim. ﬁimdi tabii bu din konusu çok önemli bir konu. Vaktiyle bu
Avrupa’da demokrasi gelirken yaﬂanm›ﬂ. Hatta 18. yüzy›ldan çok önce 16. yüzy›lda
reform hareketi var. Reform hareketi nedir? Çok yani kabaca özetlersek papalar siyasal düzene egemen, devlet egemen, bütün krallar, papalar kavgas› da vard›r ya
hukuk kitaplar›nda okuduk falan. ‹ﬂte Papa hem krallar›, prensleri haraca ba¤l›yor.
Kiliseler egemen. Yurttaﬂ da ya da o zamanki deyimle ümmet de istedi¤i zaman ki
tamamen bütün hayat› kiliseye ba¤l›, kiliseye haraç ödemek zorunda. Hem prenslere, krallara, hem Papa’ya, hem kiliseye. En fazla ezilenler onlar. Bunun üzerine iﬂte
Almanya’da Luther diye biri ç›k›yor ve diyor ki, “Ya nedir bu kardeﬂim? Bir düﬂünelim bakal›m bu ‹ncil’i biz de okuyoruz. ‹lle de papazlar›n turnikesinden mi geçmek gerekiyor? Papa’n›n papazlar›n turnikesinden mi geçmek gerekiyor?” Orada bak›n papaz s›n›f› vard›r. ‹slamiyet’ten daha bir kat› düzen vard› ve dinde reform diye baﬂlayan hareket zaten laik toplumun ilk temellerini at›yor. 16. yüzy›l bu, daha 18. yüzy›la zaman var. Kolay kolay olmad›, ama öyle bir kanl› süreç ki reform, biliyorsunuz
o katliamlar› falan filmlerde bile gösteriyorlar. Sonuçta yine Frans›z devrimine geliyorum. Geldikleri zaman söyle dikleri ﬂey ﬂu, “Kardeﬂim yurttaﬂ›n hayat› kilise ö¤retisine ba¤lanamaz. Ba¤land›¤› zaman arkas›nda ne var? Aristokrasi var, kilise
var, Papaz var, kral var. Ben diyor özgür olmak istiyorum, olay bu. Yani demokrasi
ve laiklik, dinini yaﬂamak isteyenlere daha büyük olanaklar sa¤lar. Türkiye’de ﬂu anda diyelim ki ben namaz k›lmak istiyorum. 5 vakit de¤il de 10 vakit k›lsam kimse gelip ya kardeﬂim niye namaz k›l›yorsun demez. Oruç tutmak istiyorum, 30 gün de¤il
de 60 gün tutsam kimse kalk›p da niye oruç tutuyorsun demez. Efendim tap›nma
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dedi¤imiz ﬂey ibadet. Çünkü biliyorsunuz ﬂeyler ayr›l›yor, ibadet ayr›, devri düzen,
ﬂeriat hukuku ayr›. ‹badet sonuna kadar serbest, 6 saatte bir cami yap›l›yor Türkiye’de. Dünyan›n hiç bir yerinde yok, ‹ran’da bile yok. Büyük bir seferberlik ama neden yap›l›yor? Dinden imandan hay›r, cami yap›lacak, alt›na dükkan aç›lacak ticaret yani. ﬁimdi bu olay efendim tabii efendim, özgürlü¤ümüzü k›s›tl›yor diyor baz›
Müslümanlar, bu rejim. Bence k›s›tlama yok.
Bir noktada yaln›z bir ﬂeye karar vermek gerekiyor. O da ﬂu. Demin yeniçerilerden söz açt›m, yeniçerileri nas›l toplad›k? Gittik hem de böyle manzaray› düﬂünün k›z›l külahl› atl›lar geliyorlard› köye. Diyelim ki bir S›rp köyüne. Çünkü en çok
S›rplardan gelmiﬂ. Onlar da öyle çok sa¤l›kl› falan bir ﬂey yani. Gelin diyorlar falan,
bak›yor çocuklara herhalde ﬂey gibi bak›yor yani eﬂek, at al›r gibi diﬂlerine bak›yor,
gözlerine bak›yor, yaﬂ› kaç diye soruyor seçiyor onlar›. ‹ﬂte bunlar Hristiyan çocuklar›. Bu Hristiyan çocuklar›n› al›p da götürüyor, bunlar e¤itimden geçtikten sonra
en h›zl› Müslüman oluyorlar ve Hristiyanl›¤› kesmeye baﬂl›yorlar. O e¤itim var ya o
e¤itim, müthiﬂ bir ﬂey. ﬁimdi siz bir çocu¤u al›r da 5 yaﬂ›ndan, 6 yaﬂ›ndan itibaren
Kuran ve haf›z kursunda beynini y›kamaya baﬂlarsan›z, imam okuluna girdi¤i zaman
da efendim Atatürk, Türkiye’de bugün darülhakt›r diye ö¤retmeye baﬂlarsan›z çocuk düﬂman olur. Yani akl›n› çal›ﬂt›rmak yerine inanc›n› bu yola sevk ederseniz, o
çocuktan hay›r gelmez art›k. Mümkün de¤ildir. Yani bir çocu¤u al›n götürün papaza
teslim edin, Hristiyan olsun. Ama zaten çocuk Müslüman do¤uyor, çocu¤a bir ﬂey
diyen yok, dinini de¤iﬂtir falan diye yok. Yaln›z o çocu¤un bir ak›l ve bilim e¤itim ve
ö¤retimden geçmesi gerekiyor ki önce yurttaﬂ olsun. Yoksa o ﬂeriat militan› olur.
O bak›mdan Türkiye’nin bu iﬂlerin ard›n› b›rakmamas› gerekiyor. Ben bunu 1960’lardan beri yaz›yorum. Yeni yeni ayaklar›m›z suya erdi galiba. 1960’da Konya ‹mam
Hatip Okulu’ndan bir mektup ald›m. Yazar›n› da hiç unutmam, Osman Gök. Diyordu
ki Konya ‹mam Hatip Okulu’nda Atatürk’e düﬂmanl›k ö¤retiliyor ve delilleriyle, kan›tlar›yla falan yollam›ﬂt›. Ben de çocu¤un ad›n› yazmadan mektubu yay›nlad›m. Bir
k›yamet koptu, gitmiﬂler çocu¤u bulmuﬂlar. Bir daha Türkiye’de ﬂey baﬂlad›, AleviSünni çat›ﬂmas› her tarafta katliam baﬂlad›. Yani çünkü ﬂu anda ‹mam Hatip okulunda Müslümanl›k ö¤retilmiyor ki Sünnilik ö¤retiliyor. ‹ran’daki baﬂka, Anadolu’daki
baﬂka, Alevilik baﬂka. O bak›mdan bu din olay›n› demokrasinin d›ﬂ›na devlet hayat›n›n ve toplumsal hayat›n d›ﬂ›na ç›karmak gerekiyor. Kardeﬂim sen ibadetini yapabilirsin, günde istersen 20 kez namaz k›l, nafile namazlar› da k›l, orucunu da tut,
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hacca da git. Ama kar›na boﬂ ol dedi¤in zaman boﬂ olmaz, orada Medeni Kanun
geçerlidir. Ya da miras› k›z çocu¤u daha az alacak, ya da k›z çocu¤u ya isterse örtünsün ama devlet dairesine geldi¤i zaman da devletin kurallar›na uyacak. Kendi
özel hayat›nda istedi¤ini yaps›n. Efendim bu olan bence yeterince ayd›nl›k da bu
tabii ayd›nlatmak için, ayd›nlatmak demek yani insan›n akl›na aﬂ›lamas› demek.
‹nançla ak›l zaten ayn› ﬂey de¤il. Birisi diyelim ki su, birisi hava, apayr› ﬂeyler. ‹kinci
sorunuz neydi, ﬂöyle hat›rlat›r m›s›n›z?

Yaﬂar Alagöz
Sanayi konusu.

‹lhan Selçuk
Evet sanayi. Ben sizin düﬂüncenizdeyim. Elbette bunu bence K‹T’lerin, yani
devlet kuruluﬂlar›n›n kasten yok edildi¤i kan›s›nday›m. Bir taraftan enflasyon baﬂlad›, bu 1980’lerde esas Özal döneminde baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬂte efendim, tabii enflasyonun bu kadar yüksek oldu¤u bir noktada o K‹T’ler borçland›r›l›rsa o faiz yükü s›rt›na
binerse, onun art›k mümkün de¤il düzelmesi. Bir taraftan iﬂçi y›¤d›lar, bir taraftan
borca bo¤dular K‹T’leri. ﬁimdi de arsa fiyat›na kapatmak istiyorlar. Olay bu yani.
Onun için o özelleﬂtirme bir ya¤man›n içinde gidiyor. Onu da demokratik denetim
alt›na almak gerekiyor. Teﬂekkürler.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyoruz. Sizlerden ricam, çift de¤il, tek soru. Say›n Selçuk da yorulmaya baﬂlad›, kolay de¤il çok ak›c› da gidiyor. Ben bir bu taraftan, bir bu taraftan söz vermeye devam ediyorum. Say›n Harputluo¤lu buyurun.

Mustafa Harputluo¤lu
Müsaade ederseniz tespitimi ortaya koyarak, sonunda fikrimi söylemek istiyorum. Siz konuﬂman›z›n bir yerinde nesil ve kuﬂak çat›ﬂmas›ndan yazar›n ortaya
koydu¤u bir görüﬂle, bir kuramla yola ç›karak bu nesil ve kuﬂak kavram›n›n Jön
Türklerle baﬂlay›p burada, sonuç olarak bu düﬂünce de Cumhuriyetin temel oluﬂumunu oluﬂturdu. Yani o zaman ortaya ç›kan bana göre...
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‹lhan Selçuk
Cumhuriyet kuﬂa¤›ndan söz açmak istiyorsunuz.

Mustafa Harputluo¤lu
Tabii ben açt›m, oradan yürüyerek bugünlere gelip orada yorumumu koymak istiyorum. Tabii ki bu insanlar›n yola ç›karken gelece¤i de kendi kafalar›nda ortaya
koymalar› gerekiyor. ‹ﬂte Cumhuriyet ilkeleri dedi¤imiz bugün de savundu¤umuz t›pat›p konu bu. Fakat Atatürk’ün ölümünden sonra ise yine Frans›z ihtilalinde Napolyon’un geliﬂi gibi hem cumhuriyetçilerle hem de o zamanki dinsel camilerdeki provalar
neticesinde Türkiye’de cumhuriyetçilerin bir k›sm›yla muhafazakarlar›n bir k›sm› da
Demokrat Parti’yi oluﬂturdu. 1960’l› y›llara geldi¤imiz zaman cumhuriyetçilerle ilericilerin bir araya gelerek ihtilalin ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Ama Türkiye’de çok garip
bir ﬂey daha var, 80 ihtilali oluyor. Onun ne oldu¤u belli de¤il. 80 ihtilalinde öyle garip bir ﬂey ki o cumhuriyetçi olarak kendisini tan›ml›yor, ama nas›l bir cumhuriyetçilik
kavram›d›r zaten 82’de ortaya koydu. ﬁimdi bu kavramlar içerisinden geldi¤iniz zaman bir Türkiye Cumhuriyeti ilkesel boyutu bunun ve demokrasi, cumhuriyet yaln›z
baﬂ aram›yor çünkü bunun demokrasiyle beslenmesi gerekiyor. 50’de gördü¤ümüz
demokrasinin kargaﬂas›n›n bizi bugün dahi getirdi¤i konum. Bunun gelmiﬂ oldu¤umuz
kargaﬂa içerisinde eskiden cumhuriyetçi muhafaza kar tart›ﬂmas› Türkiye’de varken,
bugün ise bu demokrasi kavram› içerisinde Kemalist, ‹slamc›lar, laikler, antilaikler,
Türkler ve Kürtler bunu da ço¤altabiliriz, bir sürü kavramlar geliﬂiyor. Bunlar demokrasinin içerisinde tart›ﬂ›lacakt›r. Fakat hepimiz bir hata yap›yoruz. Cumhuriyeti
savunuyoruz, ilkesel boyutunda savunuyoruz, etnik anlamda demokrasisini onun bize
getirece¤i demokrasi konusunda da 3 aﬂa¤›, 5 yukar› anlaﬂ›yoruz, ama bunun esteti¤i anlam›nda çok fazla kafa yormuyoruz gibi geliyor. Ben buna bir örnek vererek sözümü kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz elmas bir taﬂ, ona ﬂekil veren iﬂlenmesi.
Zannediyorum Cumhuriyeti bizden evvelkiler ve bizler de dahil olmak üzere biz bu
Cumhuriyeti elmas gibi gördük, ama onun ›ﬂ›k yaymas› konusunda da fazla görev
yapmad›k. Bana göre toplum o etik anlam› içerisinde o esteti¤ini çok tart›ﬂmad›.
Yani buna dinsel boyutun esteti¤ini, toplumsal, yap›sal esteti¤i bu konuda siz modernizmden bahsederken benim de o Bat›’daki kültür içindeki esteti¤in çok büyük bir
yeri var kavramlarda. O konularda görüﬂünüzü almak istiyorum. Teﬂekkür ederim.
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‹lhan Selçuk
Efendim ﬂimdi Cumhuriyetin esteti¤i dedi¤imiz zaman tabii insan yarat›yor o
esteti¤i, o do¤ada tabii bir estetik var. Do¤ada çirkin hiç bir ﬂey yok. Belki yine ayd›nlanmaya ba¤layaca¤›m müsaadenizle. Tabii sanat ve bilim, insan›n iki mutluluk
kayna¤›. Fakat diyelim ki roman estetik olarak roman. Roman ne zaman ç›kt› gene
sanatsal aç›dan bakt›¤›m›z zaman, roman ayd›nlanmayla ç›k›yor. Çünkü neden?
‹nançla roman yaz›lmaz, roman duyguyla ve ak›lla yaz›l›r. ﬁimdi dinsel tablolar rönesansa bakt›¤›n zaman büyük bir estetik yarat›yor. Ama ak›l girdi¤i zaman iﬂin
içine bambaﬂka bir durum var. ‹ﬂte Don Kiﬂot diyelim. Ama as›l 18. yüzy›lda ç›k›yor.
Balzac, de¤il mi bütün o büyük romanlar. Çünkü neden? ‹nsana e¤iliyor, akl›n› çal›ﬂt›r›yor, insan›n yani kendi iç kavgas› yans›yor, d›ﬂ çeliﬂkileri ortaya koyuyor falan.
Türkiye’ye roman ne zaman geliyor? O da ayd›nlanma döneminde. Yani bu ayd›nlanma bu iﬂin anahtar›. Akl›n devreye girmesi, her ﬂeyin, akl›n mahkemesinde yarg›lanmas›. Bizim ﬂimdi Cumhuriyetimiz bizim ayn› zamanda hem reformumuz hem rönesans›m›z hem de ayd›nlanmam›z hepsi bir arada yaﬂand›. Biz bunun insan olman›n
kavgas›n› veriyoruz. Yani ondan önceki insan ne? Ondan önceki insan, ayd›nlanmadan önce kul, o ümmetin efendim bir mümini. Kutsal kitab›n yazd›¤›ndan baﬂkas›n›
düﬂünmesi mümkün de¤il onun. Düﬂünürse... Nesimi kalk›p “enel hak” diyor derisini
yüzüyorlar. Derler ki Nesimi’nin derisini yüzmüﬂler ama rivayet oluna ki Ba¤dat’›n
12 kap›s› varm›ﬂ,yüzülen derisini kaftan gibi alm›ﬂ s›rt›na 12 kap›dan ç›kt›¤› görülmüﬂ. Bu da bir ﬂey yani o zaman›n destan› diyelim falan ve ama divan ﬂiiri diye geliyoruz, geliyoruz bir yerde bunlar›n hepsi kal›plara ba¤l›. ﬁiirin birden bire de¤iﬂmesi
o da ayd›nlanmaya ba¤l› biliyorsunuz yani. Ahmet Haﬂim’in, Yahya Kemal’in ç›k›ﬂ›
falan buraya ba¤l›. Jön Türk kuﬂa¤›ndan söz açt›m.
ﬁimdi biz Cumhuriyet kuﬂa¤› olarak ﬂu salonda oturan insanlar olarak biz 16.
yüzy›lda bu ‹stanbul’da yaﬂayan adamdan fazla bilgili olmal›y›z. 16. yüzy›lda burada
yaﬂayan adam ne bilirdi ya da Ankara’da ya da Kastamonu’da yaﬂayan adam. ‹ﬂte gazete yok, radyo yok, televizyon yok, tarih yok, evin içinde kitap yok. 1729’da ilk
matbaa kurulmuﬂ, herhalde 400-500 kitap bast› onlar da. Yani nas›l kitaplar?
Dinsel kitaplar. ﬁimdi 16. yüzy›lda oturan adam dedesini bilir, e¤er görmüﬂse babas›n› bilir, kendi o¤lunu bilir. Bunun d›ﬂ›nda acaba dünya, Amerika’y› biliyor mu?
Onu da bilmiyor. Yani hem yatay olarak hem dikey olarak zaman›n içinde sadece
kendi an›n› yaﬂ›yor. ﬁimdi biz öyle de¤iliz, biz geçmiﬂten baﬂlad›k yaﬂamaya, yani
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kaç kuﬂak öncesini biliyoruz, biz oradan baﬂlad›k. Yani efendim Napolyon’u sorsam
herkes Napolyon’u bilir, aﬂklar›n› bilebilir. O kadar ﬂey ki ben dedemi tan›mad›m.
Baﬂka insanlar›n ne yapt›¤›n› çok iyi biliyorum. ‹leriye do¤ru dönük olarak da. ﬁimdi
iﬂte geçmiﬂte olan›n kurallar›ndan gelece¤in ne olaca¤›n› ç›kar›yoruz, gelece¤i kendimiz yapmak istiyoruz. Burada insanlar istiyorlar ki k›z› varsa e¤er, k›z›n›n
‹ran’daki gibi yaﬂamas›n› istemiyor. Diyor ki benim k›z›m uygar insan olacak ve e¤er
o¤lu varsa o¤lunun da uygar bir insan, ayd›n bir insan olmas›n› ister. Demek ki gelece¤i de biz yaratmak zorunday›z. Ama geçmiﬂte böyle de¤ildi, tarihte yeni bu
olay. O zaman Cumhuriyet kuﬂa¤› hem kendi kuﬂa¤›n›n yatay bilincine sahip olacak
hem de zaman içinde dikey olarak gelece¤e elini koyacak. Gelece¤imizi yani yobazlara teslim edemeyiz. Böyle olunca da kendi hayat›m›z›n kurallar›, kapsam›, mutlulu¤u kendinden ortaya ç›k›yor. Bunu baﬂka türlü yaﬂamak mümkün de¤il.
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>>> ﬁ‹R‹N TEKEL‹ VE HALE SOYGAZ‹ ‹LE LEVENT
SÖYLEﬁ‹S‹
“KADINLAR GÜNÜ VE TÜRK‹YE”
Yahya Ar›kan
Bu ayki söyleﬂimizin konusu Dünya Kad›nlar Günü. Bu ayki konuklar›m›z hepinizin yak›ndan tan›d›¤› Say›n Prof. Dr. ﬁirin Tekeli ve Say›n Hale Soygazi. Kendilerine hoﬂ geldiniz diyorum. Biz bugün fazla konuﬂmayaca¤›z, ama bizi çok ilgilendiren
konu, Atatürk’ün kurmuﬂ oldu¤u laik, demokratik Cumhuriyettir. Bu Cumhuriyetin
yaﬂamas› ve yaﬂat›lmas›n›n öncelikle han›mlar›n örgütlü gücüne ba¤l› oldu¤una inan›yoruz. Özellikle son günlerde ülkemizde demokrasi uygulanmad›¤›n›, farkl› insan
manzaralar›yla karﬂ› karﬂ›ya geldi¤imizi hep birlikte gözlüyoruz. Bir yandan türban
için insanlar yürürken çiçekler veriliyor ama bir yandan memurlar haklar›n› korumak
istediklerinde coplar indiriliyor, sular s›k›l›yor. Biz bu tip manzaralar›n ortadan
kalkmas›n› diliyoruz. Tabii bu manzaralar ancak ve ancak örgütlü güçlerden geçiyor.
Bizim dile¤imiz Dünya Kad›nlar Günü’nün senede bir olmas› de¤il, örgütlü bir güç
olarak ülkemizde demokrasinin yaﬂat›lmas›nda etkin, faydal› olmas›n› diliyoruz. Bu
anlamda Dünya Kad›nlar Günü’nü kutluyoruz ve bugünkü söyleﬂimizi yönetim kurulu
üyemiz Say›n Serpil Zorbozan yönetecekler. Ben ﬂimdiden hepinize çok teﬂekkür
ediyorum. Hoﬂ geldiniz efendim.

Serpil Zorbozan
Baﬂkan›m›za teﬂekkür ediyoruz. De¤erli meslektaﬂlar, say›n konuklar›m›z. Yaﬂam›m›z›n her alan›nda eme¤e sayg› duyulan, üretimde oldu¤u gibi paylaﬂ›mda eﬂit
ve birlikte ayd›nl›k yar›nlar diliyorum ben de. Ben bir anlam›yla çok ﬂansl›y›m gerçekten. Çok da gurur duydu¤um bir ﬂey vard›. Bunu özellikle ben konuklar›m›za da
söylemek istiyorum. Bizler camia olarak ça¤daﬂ, demokrat muhasebeciler, mali
müﬂavirler olarak yaﬂam›n her alan›nda ayr›mc›l›¤›n yap›lmad›¤›, insana, insan eme-
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¤ine de¤er verilen bir birli¤in üyeleriyiz diyorum.
Belki birçok mücadelede Say›n ﬁirin Tekeli ve Say›n Hale Soygazi bunlarla
karﬂ›laﬂ›yorlar ama bizler birlikte çok güzel günlere diyoruz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama çok k›sa olarak özellikle nereden baﬂlad›k nerelere geldik biraz de¤inmek istiyorum. 8 Mart’ta, Amerika’da 20.000 tekstil iﬂçisi kad›n günde
12 saat çal›ﬂmay› protesto için greve giderler. 8 Mart 1857’de yani 151 y›l önce o
grev kanla bast›r›l›r ve 200’ün üstünde kad›n öldürülür. Gene ayn› ﬂekilde 8 Mart
1908 gene dokuma iﬂçisi kad›nlar greve giderler. Ayn› ﬂekilde grev kanla bast›r›l›r
ve 129 kad›n öldürülür. Evet, o kadar kolay de¤il gerçekten mücadelemiz. Ama ﬂuras› bir gerçek ki insan haklar›n›n olmad›¤› hiç bir yerde zaten kad›n haklar›ndan
söz etmemiz mümkün de¤ildir. Önce insan haklar›, sonra gerçekten kad›n haklar›.
Ama inan›yorum birlikte dayan›ﬂmayla çok daha güzel günlere gidece¤iz. Bu anlam›yla ben sözü fazla uzatmak istemiyorum, sözü Say›n ﬁirin Tekeli’ye veriyorum.
Kendisi ayn› zamanda Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i Genel Baﬂkan›. Yani k›saca KADER Genel Baﬂkan›. Buyurun.

ﬁirin Tekeli
Çok teﬂekkür ederim hem baﬂkan›n›za ve onun ﬂahs›nda bütün derne¤inize.
Böyle güzel bir günde beni ça¤›rd›¤›n›z için teﬂekkür ediyorum size. ﬁimdi az önce
de konuﬂuyorduk, tek kad›n haklar›n› ön plana ç›kararak meseleleri halletmek mümkün de¤il. Ben son bir kaç y›ld›r 8 Martlar›n bir mücadele günü olmaktan ç›kar›l›p,
çünkü mücadeleyi geri kalan 364 gün yapmam›z gerekiyor, 8 Martlar›n bir ﬂenlik,
insanlar›n birbirlerini ne kadar sevdiklerini, anlad›klar›n›, dayan›ﬂmalar›n› ifade ettikleri bir gün olarak kutlanmas›n› ﬂahsen tercih ediyorum. Ama yine de bana bugün böyle bir f›rsat verdi¤iniz için daha çok KADER kimli¤imle 8 Mart’a bir katk›da
bulunmaya çal›ﬂaca¤›m.
Kad›nlar›n asl›nda karﬂ›laﬂt›klar› pek çok ayr›mc›l›klar var, cinsiyetçilikten etkileniyorlar, iﬂ hayat›n›n zorluklar›, yasalarla halledilmemiﬂ meseleler var, günlük
yaﬂamlar› zor, sa¤l›k sorunlar› var, e¤itim sorunlar› var. Çok yönde asl›nda yap›lacak iﬂ var kad›nlar›n hayat›n› iyileﬂtirmek için. Ancak ben siyaset bilimcisiyim ve
bundan aﬂa¤› yukar› 23 sene önce bir doçentlik tezi çal›ﬂmas› yapm›ﬂt›m. Kad›n
lar›n siyasete kat›lmas› konusunda ve tabii 70’lerin verilerini kullanm›ﬂt›m. 73’ten
itibaren bu çal›ﬂmay› yapmaya baﬂlad›m. 78’de de ﬂu eskimiﬂ bir kitap, verileriyle
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eskimiﬂ bir kitap. Ancak Türkiye aç›s›ndan çok fazla eskidi¤ini söylemek mümkün
de¤il. Çünkü bu geçen 20 y›l içerisinde dünyada bu aç›dan kad›nlar›n siyasetteki
konumuna bakt›¤›m›zda hayli önemli de¤iﬂme olmas›na ra¤men Türkiye’de hiç bir
de¤iﬂiklik olmad›. Yani 70’deki veriler bugün hala geçerli olabilir. Kitaptaki ﬂekliyle
77 parlamentosu ise ondan sonraki seçimlerde verilerle belirlenmiﬂ 3 parlamento,
4 parlamento daha ekleyebilirsiniz.Fakat iﬂin özü ayn›d›r, hiç bir de¤iﬂiklik görülmez. Oysa dedi¤im gibi dünyada bu 20 y›l zarf›nda hayli de¤iﬂiklikler oldu. Asl›nda
70’lerde 70’lerin ikinci yar›s›nda bu kez tez çal›ﬂmas›n› yapt›¤›m zaman Türkiye ile
dünyan›n geri kalan› aras›nda çok büyük bir fark yoktu. Özellikle kad›nlar›n siyasete
kat›lmas›, siyasetten pay almalar› aç›s›ndan çok da büyük fark yoktu. As›l önemli
fark, kad›nlar›n çal›ﬂma hayat›na giriﬂlerinde ortaya ç›k›yordu. Türkiye, kad›nlar›n
e¤itimden, özellikle yüksek e¤itimden çok az pay ald›¤› bir ülkeydi. Oysa o y›llarda
benim karﬂ›laﬂt›rmak üzere bakt›¤›m geliﬂmiﬂ toplumlarda olsun, o zaman sosyalist bir blok da vard› biliyorsunuz, o blokta da e¤itim, yüksek e¤itim ve mesleklere
yönelme, gerekse çal›ﬂma hayat›na girme aç›s›ndan kad›nlar hayli yol alm›ﬂlard›.
Türkiye’de esas sorun burada görülüyordu. Fakat siyasi iktidardan pay alma bak›m›ndan 3 aﬂa¤›, 5 yukar› dünyan›n her yerinde ayn› durum vard›. Kad›nlar siyasetten d›ﬂlanm›ﬂlard›. Sadece 70’li y›llardan itibaren baz› öncü ülkeler, diyelim ‹skandinav ülkelerinde ciddi bir k›p›rdanma baﬂlad›, yüzde 10 limiti aﬂ›ld› ve çok h›zl› olarak
80’lere do¤ru seçimlere gelindi ve orda durmad› ilerledi.
Biraz da bir kaç istatistik verece¤im. Fakat ‹skandinav ülkeleri bir bak›ma bir
istisna gibi görünüyorlard›. Orada niçin artt›¤›n› iﬂte o ülkelerin kültürleriyle, o ülkelerdeki kad›nlar›n tarihiyle aç›klanma s›na çal›ﬂ›l›yordu. Çünkü geri kalm›ﬂ en köklü
demokrasilerde bile, mesela ‹ngiltere gibi ki ‹ngiltere kad›nlar›n seçme ve seçilme
hakk›n› kazanmak için en uzun ve en zorlu mücadeleyi vermiﬂ olduklar› ülkeydi.
1866’da baﬂlad›lar bu mücadeleye ve 60 y›ld›r sürdü bu hakk› erkeklerle eﬂit biçimde kazanmalar›. Ama ‹ngiltere gibi bir ülkede, yani kad›nlar›n çok ciddi mücadele
verdi¤i bir ülkede bile yüzy›l›n baﬂ›nda asl›nda kazan›lan sadece seçme hakk› oldu,
oy verme hakk› oldu. Seçilme hakk› çok yak›n zamana kadar fiilen iﬂlemedi. Yani mesela Türkiye, seçme ve seçilme hakk›n› ikinci bir dalga halinde verildi¤i Latin Amerika ülkelerinde ve Asya ülkeleri aras›nda yer al›r. 1934’te biliyorsunuz kad›nlara bu
hak verildi. Hemen 34’ü izleyen seçimlerde, tabii bunlar demokratik seçimler de¤ildi,
daha çok bir atama mekanizmas›n›n iﬂledi¤i bir parlamento söz konusuydu o za-
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man. Ama yüzde 4,5 oran›nda kad›n girmiﬂti, 18 kad›n milletvekili. Bu bugüne kadar
görüp görmedi¤imiz en yüksek say›d›r ve orand›r. 1930’lar›n dünyas›nda hele hele
bir çok ülkede faﬂist yönetimler iﬂ baﬂ›na gelip haklar›n› kaybederken ve demokratik
ülkelerde de ‹ngiltere gibi ülkelerde, mesela Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerde oran› yüzde 1’lerde 2’lerde seyrederken parlamentodaki oranlar› bu yüzde 4,5 oran›
hakk›nda çok önemli bir ad›md›. Simgesel olarak anlam› çok büyük olan bir ad›md›.
Ancak ondan sonra, 1950’den itibaren çok farkl› demokrasiye geçildi, bu oran
yüzde 1.2’ye kadar düﬂtü ve oralarda kald›. ‹sveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya,
Hollanda gibi ülkelerde yak›n zamanlarda parlamentodaki kad›n oranlar› yüzde
40’lara kadar f›rlad› ve kad›nlar art›k bu oran› hiç bir ﬂekilde geri düﬂmesine izin
vermiyorlar. Örne¤in ‹sveç’te 92 seçimlerinde yüzde 40’›n alt›na do¤ru düﬂme görünce bunun da aç›klamas› çok kolay çünkü sosyal demokratlar kaybetmiﬂlerdi. Bu
ilerlemeyi sosyal demokrat partiler sa¤lam›ﬂ durumda. Onun üzerine kad›nlar bir
hareket baﬂlatt›lar ve siyasal parti yöneticilerinin karﬂ›s›na ç›k›p, e¤er bu oran›
yüzde 40’lar›n üzerine ç›kartm›yorsan›z ve daha ileriye, daha eﬂit duruma getirmek
için mücadele vermiyorsan›z, bize destek olmuyorsan›z ayr› bir kad›n partisi kuraca¤›z diye ortaya ç›kt›lar.
Asl›nda kad›nlar bunu yapmay› gerçekten düﬂünüyorlarm›yd›, muhtemelen düﬂünüyorlard›. Ama bu teklif ciddi biçimde etkisini gösterdi ve kad›nlar›n seçilmesini
sa¤lamak için bulunan en etkin sistem denilen fermuar sistemi yani birinci s›rada
erkekse 2. s›rada kad›n, 3. s›rada erkek veya baﬂka çevrilip 1. s›rada kad›n, 2. erkek
gibi liste uygulan›yor orada, o ülkelerde liste yap›l›yor. Bu sistemin uygulanmas›
sayesinde yeniden yüzde 40’a ulaﬂt›rd›lar. ﬁimdi yüzde 40,4 ile bugün için 1995
verilerine göre kad›nlar›n parlamentoda en ileri düzeye vard›klar› ülke. Norveç yüzde
39,5 gibi, di¤er Avrupa ülkeleri biraz daha geriden geliyor. Birden yüzde 20’lere
do¤ru bir düﬂüﬂ görülüyor. Mesela Almanya’da yüzde 26,2. 1995’ten sonra bu y›l
veya 1997 y›l›nda geçen y›l çok daha düﬂük oranlarda bu temsilin seyretti¤i iki köklü demokraside önemli de¤iﬂmeler oldu. Bunlar› muhtemelen izlemiﬂsinizdir bas›ndan. ‹ngiltere’de 1 May›s 1997 seçimlerinde ‹ﬂçi Partisi yüzde 30 oran›nda kota uygulad› ve gerçek anlamda uygulad›, yani sa¤lam görünen sandalyelerin yüzde
30’unu kad›nlara ay›rd›. Çünkü önceden beri kad›nlara adayl›k veriliyordu, ama seçilme ﬂans› düﬂük olan bölgelerde aday gösteriliyorlard›. Dolay›s›yla da adayl›¤›n
ötesine geçemiyorlard›. Ama ilk defa 97 seçimlerinde Blair hakikaten taahhüdünü
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yerine getirdi. Seçilme ﬂans› yüksek yüzde 30 yerden gerçekleﬂti bu. Birdenbire ‹ngiltere’de kad›n temsilcilerinde yüzde 100’lük bir art›ﬂ gerçekleﬂti. Ama yine de ancak yüzde 20’ye ancak ulaﬂt›, yüzde 19’u biraz geçiyor ﬂu andaki oranlar›. 121 kad›n
milletvekili girdi.
Bunu izleyen ay, bir ay sonra Fransa’da seçimler yap›ld›. Yine ayn› senaryo
veya benzer senaryo seçim sisteminin farkl› olmas›na ra¤men bu sefer sosyalist
parti benzeri bir taahhütte bulundu. Yine yüzde 10’luk kota uygulad›lar, yine yüzde
100’lük bir baﬂar›. Fransa’n›n baﬂlang›ç noktas› daha düﬂük oldu¤u için yüzde
6’dan yüzde 12’ye ç›kt›. Yani 30 küsur kad›n milletvekili 60 küsur milletvekiline ç›kt›. Ama hükümet düzeyinde, aynen ‹ngiltere’de oldu¤u gibi hükümet içerisinde kad›nlar›n say›s› çok artt› ve bütün önemli önemsiz bütün bakanlar› düﬂürürseniz,
aﬂa¤› yukar› yar›s›na ulaﬂ›yor. Ama kilit önem taﬂ›yan bakanl›¤›n pek ço¤una da
kad›nlar getirildiler. Mesela hükümet sözcüsü bir kad›n, mesela adalet bakan› bir
kad›n. Yani bu yak›n zamana kadar dura¤anm›ﬂ gibi gözüken demokratik ülkelerde
de birdenbire bir s›çrama gerçekleﬂti. Buna karﬂ›l›k seçme seçilme hakk›n› ancak 2
Dünya Savaﬂ› sonras›nda kazanabilen, eski sömürge ülkelerinin bir ço¤unda bile, bu
köklü demokrasilere göre ileri say›labilecek oranlar var. Mesela Mozambik eski bir
sömürge. Mozambik’te kad›nlar›n oran› yüzde 25.2. Güney Afrika, biliyorsunuz yak›n zamana kadar demokratik say›lamayacak bir ülke. Kad›nlar›n oran› yüzde 25.
Ayn› ﬂekilde yak›n zamana kadar, 90’l› y›llara kadar, bir tek parti rejimi alt›nda yaﬂayan ve ancak son 56 y›ld›r klasik anlamda demokrasiye do¤ru geçiﬂ yapan ülkelerde kad›nlar›n oran› hayli yüksek. Mesela Polonya’da yüzde 13,Macaristan’da yüzde 11 . Hayli yüksek derken, bize göre demek istiyorum. Uganda da bir Afrika ülkesi,
eski bir sömürge. ‹statistikleri ço¤altmak mümkün, ama çok da anlaml› de¤il.
Buna karﬂ›l›k bizim içinde yer ald›¤›m›z paket, yani en düﬂük oldu¤u bizde yüzde 2.4 ﬂu anda. Buna yak›n oranlara bakt›¤›m›z zaman M›s›r yüzde 2.2, Lübnan
yüzde 2.3, Kenya yüzde 3, Nijerya yüzde 3.6’d›r. Bir de bütün bunlar›n aras›nda
yani bunlar›n baz›lar› az geliﬂmiﬂ, baz›lar› Müslüman ülkeler dikkat etmiﬂsinizdir.
Bir de¤iﬂiklik olarak Japonya var yüzde 2.7. ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda demokratikleﬂmiﬂ ama zengin bir ülke. Ama yaln›z demokrasisi de çok köklü denemeyecek
bir ülke. ﬁimdi demek ki kabaca dünyada böyle bir tablo var bugün. Türkiye maalesef bu tabloda en düﬂük oranda temsil edilen ülkelerden bir tanesi ve bu bizleri KADER’i kuran kad›nlar› ﬂu yönden çok tedirgin ediyor. Asl›nda Türkiye’de kad›nlar›n
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ço¤unlu¤una bakarsan›z hakikaten bir çok mesele halledilmedi. Mesela e¤itim sorunu çözülmedi, hala e¤itimsizler aras›nda okuryazar olmayanlar aras›nda kad›nlar
ço¤unlu¤u oluﬂturuyorlar.
Ama öbür taraftan önemli bir az›nl›k da e¤itim ald› ve mesleklere yöneldiler.
Birçok meslekte baﬂka ülkelerle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z zaman pek çok çarp›c› sonuçlar
ald›lar. Bu sözünü etti¤im Bat›l› ülkelerde mesela bir hukuk mesle¤inde avukatlar
baz›nda, mesela bir t›p mesle¤inde bunlar çok prestijli erkek mesle¤i, erkeklerin
adeta hegemonya alt›nda tuttuklar› mesleklerdir. Bu mesleklerde kad›nlar›n oran›
hayli düﬂük. Oysa bizde bunlarda kad›nlar yüzde 35-40’lara dayanan oranlara
eriﬂtiler. Sizin mesle¤inizde kad›nlar›n oran› hayli yüksek, bankac›lar aras›nda çok
yüksek, sigortac›lar aras›nda çok yüksek, finans dünyas›na giriyorlar, gayet yüksek
oranlara eriﬂiyorlar. Gazeteciler aras›nda h›zl› art›yor oranlar›, üretim kademesine
pek gelemiyorlar ama bütünüyle ele al›rsan›z gazetecilik gibi, reklamc›l›k gibi yeni
mesleklerde ve gelece¤in meslekleri bunlar. Sanatç›lar aras›nda, de¤iﬂik sanat dallar› aras›nda kad›nlar›n hakikaten çok ciddi bir oranlara ulaﬂt›klar›n› görüyoruz. Bilim dünyas›nda, akademide bütün kategorileri bir arada al›rsan›z yani asistanlar,
ö¤retim görevlileri, araﬂt›rma görevlileri diye al›rsan›z yüzde 60 gibi bir oran ç›k›yor. Hiyerarﬂiyi katarsan›z biraz de¤iﬂiyor, yani profesörlerin aras›nda yüzde 33’e
düﬂüyor, asistanlar›n aras›nda art›yor. Üretim kademelerine geldi¤imiz zaman ayn›
sorunla karﬂ›laﬂ›yoruz. Dekanlar aras›nda, rektörler aras›nda hemen hemen parmakla gösterilecek kadar azal›yor kad›nlar›n oran›. Ama e¤er pratikte bir meslek
olarak al›rsan›z ki ben almaktan yanay›m.
O zaman kad›nlar çeﬂitli mesleklere, prestijli mesleklere girebildikleri halde politika, siyasi iktidar bir istisna olarak karﬂ›m›za ç›k›yor ve kapal› gözüküyor bu dünya kad›nlara. Bunun asl›nda bir çok nedeni var. Politikaya girmek için asl›nda kad›n›n dördüncü vardiyaya talip olmalar› laz›m. Biliyorsunuz çal›ﬂacaklar, evlerine bakacaklar, çocuklar›n› yetiﬂtirecekler arta kalan enerji ve zamanlar›yla üstelik de politika yap›lan saatler kad›nlar›n hayatlar›na çok ters düﬂen saatler biliyorsunuz.
Çünkü erkeklere göre düzenlemiﬂler politikan›n ﬂartlar›n›. Akﬂamlar› yap›lan politika
toplant›lar›, geç saatlere kadar süren toplant›lar, içkili yerlerde yap›lan temaslar
bütün bunlar kad›nlar›n hayat tarz›na çok da uymuyor. Oysa biliyoruz ki çok say›da
kad›n politikaya girdi¤i zaman bu kurallar de¤iﬂebiliyor. ‹sveç, Norveç gibi ülkelerde
belirli bir eﬂitlik kan›tland›ktan sonra pekala kad›nlar parlamentonun çal›ﬂma düze-
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nini de¤iﬂtirebiliyorlar, siyasal partilerin çal›ﬂma düzenini de¤iﬂtirebiliyorlar, çok
daha kad›nlar›n hayatlar›na ayak uydurabilir hale getiriyorlar. Bizim için bu söz konusu de¤il. Dolay›s›yla bizde politikaya girmek hakikaten bir dördüncü vardiyad›r.
Buna ilgi duymay›, zaman ay›rabilmeyi, kösteklenmemeyi, aile taraf›ndan desteklenmeyi gerektirir. Ama böyle kad›nlar var. Biz KADER’i kurduktan sonra siyasi partilerin içerisinde de¤iﬂik siyasi partilerden kad›nlarla çal›ﬂt›¤›m›z zaman görüyoruz ki
binlerce kad›n siyasi partilerde ve çok ciddi olarak siyasi partide bulunuyor. Bu fedakarl›¤› yap›yorlar bu kad›nlar.
O zaman ne oluyor? ‹kinci bir engelle karﬂ›laﬂ›yorlar. Siyasi parti yöneticileri
genellikle kad›nlar› oy sa¤lamak için ço¤u zamanda kad›n kollar›, kad›n komisyonlar›
türü faaliyetlerde kullanmay›, oy toplay›c› olarak kullanmay›, balo, kermes, gelir getirici iﬂler düzenleyip partiye kaynak yaratma çal›ﬂmalar›nda kullanmay›, erke¤in
gidemeyece¤i politik faaliyetlerde kad›nlar aç›s›ndan yararlanmay› düﬂünüyorlar.
Ama s›ra onlar› aday yapmaya gelince, hatta yönetime almaya gelince, hatta delegeler aras›nda göstermeye gelince orada karﬂ› ç›k›yor. Orada ciddi ﬂekilde parti
yönetiminin, partili erkeklerin kad›nlara karﬂ› ayr›mc›, d›ﬂlay›c› politikalar› var. Dolay›s›yla e¤er bu iﬂ kendi haline b›rak›l›rsa Türkiye’nin hiçbir zaman bu iﬂleyen mekanizmas›n›n de¤iﬂmeyece¤ine inan›yorum. KADER’de bir araya geldi¤imiz arkadaﬂlar
da ayn› inançta olduklar› için biz buna bir müdahale, bilinçli, iradeli bir müdahale
yapmak gere¤ini düﬂündük ve KADER’i onun için kurduk. Kad›n Adaylar› Destekleme
ve E¤itme Derne¤i. ‹sim kayna¤›m›z› biz kendimiz icat etmedik bunu, ilk bildi¤imiz
örnek, ilk bize ulaﬂan örnek Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki örnekti. 1992 y›l›nda
ciddi ﬂekilde etkili olmuﬂ. Asl›nda her yerde kad›nlar ayn› ﬂeyleri yap›yorlard›. Her
sistemin kendine göre bir t›kan›kl›k noktas› var. Amerikan sisteminde kampanyalar
son derece pahal›, Amerikan sisteminde kad›nlar›n önündeki engel esas buradan
kaynaklan›yor. Dünyan›n her yerinde kad›nlar erkeklerden daha az zengindirler. Dolay›s›yla siyasete harcayacaklar› paralar› da az. Onun için kampanya yürütemiyorlar, onun için kazanam›yorlar. Amerikal› kad›nlar bu tahlili yapt›ktan sonra Demokrat Parti’ye yak›n kad›nlar çözüm olarak Emilis diye bir kuruluﬂ kuruyorlar. Emilis
asl›nda bir kad›n. Kampanya için “ilk maya” diye bir ifadenin baﬂ harflerinden türetilmiﬂ bir isim ve Emilis 1992’de bir kaç y›l önce kuruldu ama ilk etkinlik sonucunu
1992 seçimlerinde al›yor. Bir sponsoru var baﬂ›nda, belli bir miktar vakfediyor. Emilis de bundan sonra Amerika çap›nda bir kampanya baﬂl›yor 100’er dolarl›k. Ama
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art›k kad›nlar›n buras›na gelmiﬂ ki özelikle 1992 y›l› Amerikan politikas›nda cinsiyetçili¤in çok ayan beyan politikada ortaya ç›kt›¤›, bir olayla sars›l›nan bir y›l. Anayasa Mahkemesi’ne atanan bir siyah›n, yard›mc›s›na cinsel tacizde bulundu¤u ortaya ç›k›yor ve dolay›s›yla bir yandan ilk defa Anayasa Mahkemesi’ne seçilecek bir
siyah ile onun seçilmesine cinsel tacizci oldu¤u için karﬂ› ç›kan kad›nlar iki blok olarak karﬂ› karﬂ›ya geliyorlar. ‹nan›lmaz derecede ciddi tart›ﬂmalar›n, politik tart›ﬂmalar›n oldu¤u bir y›l ve bu ba¤lamda çok h›zlan›yor tabii. Amerika’n›n her taraf›ndan 100’er dolarlarla muazzam bir birikim sa¤lan›yor. Bunun sayesinde Emilis’in
Demokrat Parti’den bir tek k›stas› var. Yine Amerika için çok büyük problem, kazan›lm›ﬂ olan kürtaj hakk›n› geri almak için u¤raﬂ›yorlar. Birçok eyalette eyalet meclisleri ve hatta kongrede bunu geriye çevirmek yönünde çal›ﬂmalar var. Dolay›s›yla
Emilis demokrat aday› kad›nlar aras›nda kürtaj hakk›ndan yana olanlara kaynak
tahsis ediyor, o adaylar› destekliyor ve çok baﬂar›l› oluyor. Aynen orada da bir kat›
art›ﬂ sa¤lan›yor ve aﬂa¤› yukar› yüzde 10’a ulaﬂ›yor Amerikan Kongresi’ndeki kad›nlar›n oran›. Dolay›s›yla biz bu Emilis örne¤inden yola ç›kt›k, ama Emilis, Amerikan
sisteminin üretti¤i bir ﬂey, oradaki kanunlara yönelik bir ﬂey.
Biz Türkiye’de böyle bir ﬂey yapabilir miydik? Uzun uzun tart›ﬂt›k, hay›r dedik.
Bugün Türkiye’deki siyasal tabloyu düﬂünürseniz, siyasal parçalanm›ﬂl›¤› düﬂünürseniz mesela bizde sosyal demokrat partileri desteklemek düﬂünülebilirdi. Ama Demokrat Parti modeliyle karﬂ›laﬂt›r›rsan›z ama son seçimlerde biliyorsunuz CHP
yüzde 10 baraj›n› güç bela geçti, DSP yüzde 13’lerle kald›. Dolay›s›yla bütün deste¤inizi bu partilere verdi¤iniz takdirde kad›n temsilci ç›karma ﬂans›n›z çok düﬂük.
Dolay›s›yla biz tersine bir dizi ilke benimseyerek partileri desteklemeyi bir tarafa b›rak›p, ama kad›n adaylar› desteklemeyi seçtik. Dolay›s›yla bizim ilkelerimizi benimseyen kad›n adaylardan hangi partide olursa olsunlar hepsine destek vermeyi ilkece kabul ederek yola ç›kt›k.
KADER geçen sene kuruldu, aﬂa¤› yukar› bir kaç gün önce birinci y›l›m›z› tamamlad›k ve ﬂimdi bugünlerde de ilk büyük kampanyas›n› baﬂlat›yor. O da kad›nlar›
siyasal partilere ça¤›ran bir kampanya. Çünkü bizim baﬂka taleplerimiz de var. Belki daha sonra ayr›nt›lar›na girerim onlar›n. Mesela kota da istiyoruz, siyasal partiler yasas›na kota konulmas›n› istiyoruz, geçici bir önlem olarak bunun gereklili¤ine
inan›yoruz. Baﬂka bir tak›m taleplerimiz de var ama son kertede inan›yoruz ki biz
Türkiye’nin eksik demokrasisine bir yönüyle katk›da bulunmaya çal›ﬂ›yoruz. Sistemi
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demokratikleﬂtirmek isteyen bir mücadele yap›yoruz. Dolay›s›yla biz kendimiz demokrat olmal›y›z, demokrasiden ödün vermemeliyiz. Bunun için çeﬂitli önlemler var
ama bu yönden bize en do¤ru gelen politika, bunu ileride kotalar› gereksiz k›lacak
bir yöntemi bugünden hayata geçirmeye çal›ﬂmak gibi geldi. O da nedir? E¤er hakikaten bu kampanya etkili olur ve kad›nlar siyasal partilere üye olurlarsa bugünden
daha çok say›lar› artarsa o zaman kendili¤inden delegelerin aras›ndan s›yr›lma im
kanlar› olacakt›r, kendili¤inden üretime gelme imkanlar› olacakt›r ve kendili¤inden
aday listelerinde daha fazla yer alacaklard›r ve aday göstermelik yerlerinde de¤il
ama seçilebilir yerlerinde yer almay› tabandaki kad›n üyeler sa¤layabilirler, bast›rabilirler diye düﬂünüyoruz.
Dolay›s›yla uzun vadede bize en do¤ru gelen yöntem olarak bu iﬂe buradan
baﬂlamak gerekti¤ini düﬂündü¤ümüz için de bu günlerde böyle bir kampanya baﬂlatt›k. Dolay›s›yla ilk defa kampanyay› anlatm›ﬂ oluyorum ve hepinizi bu kampanyaya destek olmaya, fazla k›l› k›rk yarmadan hiç bir siyasal partiyi içinizden gelerek
desteklemiyorsunuz ama...

Serpil Zorbozan
Affedersiniz, ilkelerinizden biraz bahseder misiniz, üye olma koﬂulunda baz›
k›staslar›n›z var m›? Onu ö¤renmek istiyorum.

ﬁirin Tekeli
Tabii, tabii. Bunlar hem bize üye olma hem de bizim destekleyece¤imiz adaylarda olmas› gereken k›staslard›r. Tüzü¤ün ikinci maddesinde yaz›l›d›r. Birincisi, kad›nl›k durumunun bilincinde olmak. Kad›n duyarl›l›¤›na sahip olmak, kad›n dayan›ﬂmas›na de¤er vermek. ‹kincisi, kad›nlara yönelik ayr›mc›l›¤a son verecek ad›mlar›
atm›ﬂ olmak. Yani y›llard›r biliyorsunuz mecliste bekleyen medeni kanun reformu gibi veyahut kad›nlara yönelik ﬂiddet gibi yasalar var. Bunlar bir türlü ç›km›yor. Bunlar›n ç›kmas› için çal›ﬂmay› taahhüt etmek. Üçüncüsü, laik Cumhuriyetin eksiksiz
olmas› için çal›ﬂmak. Yani yaln›z kad›n reformlar›, yaln›z kad›nlar› ilgilendiren reformlar› yapmak istemek yetmez. Demokrasiyi sa¤layacak reformlar› yapmalar›n›
istiyoruz.
Her türlü fanatizme, yobazl›¤a, ›rkç›l›¤a, toplumsal ﬂiddete karﬂ› olma, buna
karﬂ› ç›kmak, siyaseti kiﬂisel ç›kar› için de¤il, kad›nlar›n ve halk›n gerçek temsilcisi
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olmak için girmeyi istemek. Dürüst, ilkeli, cesur ama güçlü, ikballe de yumuﬂak olmak gibi bir dizi ilke ve tabii bunlardan yaln›z birini veya di¤erini benimsemek de¤il
ama hepsini birden benimsemek söz konusu. Bu mümkün mü, de¤il mi? Bunu ayr›ca
tart›ﬂabiliriz. Ama hem üyelerimizde hem destekleyece¤imiz adaylar›m›zda bu ilkeleri ar›yoruz. Bu ilkeleri yerine getiren kad›nlar› hangi partiden olursa olsunlar desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Bir kat›l›mc›
Fazilet Partisi de dahil mi?

ﬁirin Tekeli
Kabul ediyorlarsa evet. Refah Partisi döneminde ne oldu¤unu bilmiyoruz. Çünkü onlar da ﬂimdi sistem içinde var olmalar›n›n baz› koﬂullar› oldu¤unu ﬂimdi kabul
etmiﬂ olabilir, görüyor olabilirler. Buna göre e¤er de¤iﬂiklik yaparlarsa, çünkü biz
bundan önce ayr›ca bundan önceki dönemde kad›n aday göstermeyi reddeden bir
parti oldu¤u içinde hiç bir zaman biz onlara gitmedik. De¤iﬂik siyasal partileri ziyaret ettik. Ama Refah’› ziyareti hiç düﬂünmemiﬂtik. Çünkü çok kat› olarak kad›n
aday göstermemek diye bir tav›rlar› vard›. Dolay›s›yla kad›n adaylar›n ilkesine baﬂtan uymuyorlard›. Yani onlar de¤iﬂirse ve di¤er bütün ilkeleri yerine getirirler ve
çünkü bir bütündür, bir pakettir. O zaman neden olmas›n? Ben ﬂimdi burada b›rak›yorum. Çok da uzun konuﬂtum galiba. Daha sonra sorular›n›z olursa devam ederiz.

Serpil Zorbozan
Yaln›z ﬂimdi ben konuklar›m›za bizi tan›tmay› unuttum. ‹sterseniz k›saca bizler hakk›nda bilgi vereyim sizlere. Biz ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas› üyeleri. ﬁu anda 13.000 üyemiz var. Bu 13.000 üyenin 1.500 küsuru kad›nd›r yani bayan üyedir. Demek ki üyelikler de bile yüzde 10 civar› bir üyeyiz ki meslekler aras›na bakt›¤›m›zda en fazla meslektaﬂ aras›nda fazla zannediyoruz ama de¤il. Yüzde 10 civar›nda, 1.500 civar›nda bayan üyemiz var. Bunlar›n ne kadar› aktif
çal›ﬂ›yor derseniz, bürosu olan ancak 600-700 civar›nda yani aktif, iﬂinin baﬂ›nda
olan meslektaﬂlar›m›z var. Üst düzey olan meslektaﬂlar›m›z da çok gerçekten.
Ama gene de bizim mesle¤imizde bile yüzde 10 civar›nda. Yaln›z bizim ﬂu anda,
ça¤daﬂ, demokrat muhasebeciler grubundan seçilen bizim grubumuzun bir özelli¤i,
belki de en belirgin özeli¤i siz KADER’i arkadaﬂlar›m›z›n sormas›ndan da anlad›m,
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bizim ilkelerimiz aras›nda laik olma, demokrat olma, insan haklar›na sayg›l› olma
var. Birazdan sorular gelecek san›yorum ﬁirin Han›m’a. O anlam›yla da bilgi vermek
istedim. Bizim grubumuzdan en az›ndan Fazilet Partisi’nden veya ›rkç› bir partiden
hiç bir kimse üye olmaz. Budur k›staslar›m›z, ilkelerimiz. ‹nsan haklar›na sayg›l› olma, demokrat olma, laik olma bizler için gerçekten önem kazan›yor. Zaten Türkiye’nin az geliﬂmiﬂli¤inde biz bunlar› düﬂünüyoruz. Bu anlam›yla k›sa bir bilgi vermek
istedim ben. Ama bu arada Hale Han›m’a çok teﬂekkür ediyorum. Çünkü rahats›z
oldu¤unu biliyorum. Ama bizi k›rmad›lar, isterseniz sizden de alal›m. Buyurun.

Hale Soygazi
Öncelikle 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nü kutluyorum. Hepimiz için kutlu olsun. Mendilimle geldim, bir hastal›k geçiriyorum, kusura bakmay›n. Biraz da konuﬂma zorlu¤u çekiyorum. ﬁimdi tabii 8 Mart’ta neredeyiz, kad›nlar›n kazan›mlar› nedir? Çok kabaca ve çok k›saca notlar›m var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu 12
Eylül darbesinin öncesinde paramparça edilen toplumsal yap›lanmalar›n çeﬂitli
parçalar› farkl› ›ﬂ›klar ç›karmaya baﬂlam›ﬂlard›. Daha önce duyulmayan itirazlar,
ad› duyulmam›ﬂ özgürlüklerden, farkl› yaﬂama biçiminden, alternatif politikalardan
söz ediliyordu o s›ralarda. Bütün bu renkler içinde en ilginç olan› kad›n hareketinin
ald›¤› yeni boyutlar, özellikle de adl› ad›nca feminist hareketin Türkiye’de sesini duyurmaya baﬂlamasayd›.
ﬁimdi çok kabaca bu kad›nlardan bahsetmek istersek onlar› siyaset alan›na
sokan e¤ilimlere göz atal›m istiyorum. Tabii bunlar›n baﬂta geleni Atatürkçü, laik,
anti feodal e¤ilimlidir. Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana Atatürkçülük kad›nlara
insan olma yani toplumda aktif, e¤itimli ve iﬂlevi k›lma iddias›nda oldu¤u ve bu
alanda da büyük ölçümler yaratt›. ‹nsano¤lunun tan›m›n› baﬂtan kabullendi¤i ﬂey
kad›nlar›n feodal düzen içinde en basit var olma haklar›na el koymuﬂ oldu¤udur.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na bak›nca kimi radikal ‹slamc›lar›n bile kabul etmek zorunda kald›klar› bir varsay›md›r bu. Yeni ‹slamc› hareketlerin yükselmesi karﬂ›s›nda kad›n›n duydu¤u tedirginlik çok da anlaﬂ›lmaz bir ﬂey de¤il elbette. Yani toplumda kazan›lm›ﬂ yaﬂama alanlar›n› geri vermek istemiyor kad›nlar. ‹lkel prototipini bayan
ö¤retmende bulan bu kad›n tipi ﬂimdi geliﬂti. Hepimizin geçmiﬂ y›llarda ﬂahit oldu¤umuz bir tak›m geliﬂmeler de oldu. Mesela yani boynuna ay y›ld›zl› kolye tak›p podyuma ç›kan Atatürkçü genç k›zlara kadar uzand›, boyut kazand›, olgunlaﬂt› ve yeni
Atatürkçülük kad›n tipi ya da kat›lan ya da geliﬂen diyeyim cinselliksiz, can› vata-
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na feda imaj› ötesinde çok katl› ve boyutlu bir yer edindi kendisi.
Bir ikinci e¤ilimden söz etmek gerekiyor. Bu da s›n›f mücadelesi içindeki kad›n
tipi. ‹ﬂçi s›n›f› hareketinin ad›n› hareketlendirmesi en somut örne¤ini 1980 öncesi
Komünist Parti denetiminde örgütlenen ‹lerici Kad›nlar Derne¤i’nde verdi. Birçok
örgütlenmelerin gerçekleﬂtirdi¤i yürüyüﬂ ve eylemlerin düzenlendi¤i bu platformda
belki de ilk olarak emekçi kad›nlar kendilerini aktif siyasetin içinde buldular. Bu tip
örgütlenmeler tabii ki 12 Eylül darbesiyle birlikte ﬂiddet kullan›larak bast›r›ld› ve militan kad›n tipi ister istemez marjinalize oldu ve bu bir ölçüde 12 Eylül sonras› geliﬂen feminist harekete kaynakl›k etti. S›n›f bilinciyle hareket etmeye çal›ﬂan emekçi
kad›nlar ise büyük ölçüde siyasi bask› ve ekonomik silindirin alt›nda kald›lar. Üçüncü
e¤ilim yine bu günlerde s›kça gündeme gelen radikal ‹slamc› kesimin baﬂlatt›¤› kad›n hareketi. Tesettür bayra¤› alt›nda toplan›p eylem yapan bu kad›nlar, toplumumuza yeni bir kad›n öncülü¤ünü yapma çabas›na girdiler. Kendilerini hem Atatürkçü
kad›n tipinden, hem de eski feodal erke¤in kölesi kad›n tipinden ay›rmaya özen gösterdiler. Toplumdan silinmediklerini, Kuran› Kerim’in kendilerine ay›rm›ﬂ oldu¤u yerin
dünyada hem ahirette dolduracaklar›n› ilan ettiler ve etkili eylemler düzenlediler ve
hala düzenliyorlar.
Onlar da Amerikan tipi kad›n kültürünün kad›n› aﬂa¤›lama ve en kaba biçimde
metalaﬂt›rma e¤ilimlerine karﬂ› etkili bir savunma vaadettikleri için de gitgide artan bir etkinli¤e sahipler. Peki, bu toplumsal hareketlerin yan› s›ra iç içe geliﬂen temiz hareket ﬂimdi nerede? Bu noktada bütün dünyaya göz atmakta yarar var. Feminist hareket hiç kuﬂkusuz dünyada bir devrim yaratt›. Düﬂünce, davran›ﬂ, yaﬂam biçi mi, kavray›ﬂ biçimi devrimleri bunlar. Erkek egemen toplum dönüﬂ türülemedi. Erkek egemen ideolojiler hala bask›n. Özellikle siyaset alan›nda tart›ﬂ›lmaz
bir üstünlü¤ü var ve Allah yard›mc› olsun. Ama kad›n bak›ﬂ aç›s› temiz, hiç kimsenin hesaba katmadan ad›m atamayaca¤›, hesaba katmadan a¤z›n› açsa gülünç
duruma düﬂece¤i bir yer edindi kendisine. Kendisi tüm dünyaya, toplum bilimine
hatta do¤a bilimlerine, tarihe, sanata, Marksizmin getirdi¤ine benzer bir alt üslup
getirdi. Tarihte tüm maddi ve manevi de¤erlerin en az yar›s› üretmiﬂ olan buna
karﬂ›l›k bu de¤erlerin nas›l paylaﬂt›r›laca¤› konusunda yüzde 1 bile fikri al›nmam›ﬂ
bir toplumsal grup keﬂfedildi. Daha do¤rusu bu grup yani kad›nlar kendilerini keﬂfettiler ve dünyaya duyurdular. Böylece bugüne kadar bulunmuﬂ bütün formüllerin
içinde eksik kalan bir ö¤e ortaya ç›kart›lm›ﬂ oldu. Eski formüller tüm iktidarda
olanlar›n çok iﬂine yarad›¤› ve dev ç›karlar sa¤lad›¤› için feda edilemiyor. Ama bu
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formüller telaﬂla gözden geçiriliyor ve kad›n faktörü fazla gürültü ç›kart›lmadan ve
yerleﬂik ç›karlar zedelenmeden “nas›l reforme edilebilir”in yolu aran›yor. Türkiye’de
ve dünyada kad›n›n bugünkü konumu deyince iﬂte kad›nlar›n bu temel noktalarda
nas›l tav›r alaca¤› önemli. Mademki herkes kad›n faktörünü formüle etmek hevesinde, bu durum neden kabullenilmesin ve neden kad›nlar bu yavaﬂ süreçte sab›rl› yerlerini almas›nlar. Bunun cevab› elbette ki uzun ve kapsaml› araﬂt›rmalar›n konusu.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z yeni dünya düzenine ﬂöyle bir göz att›¤›m›zda ﬂiddet, hoﬂgörüsüzlük, giderek artan, dökülen kan, savaﬂ bütün bunlardan söz etmek mümkün. Ama bütün bu olaylarla ilgili kullan›lan dilden söz etmek laz›m. Bütün bu olaylarla ilgili kullan›lan dilden, yap›lan çözümlemelerden ve getirilen çözüm önerilerinden söz etmek laz›m. Politikan›n dili erkek dilidir. Pratik çözümler birbiriyle k›yas›ya
kavgaya tutuﬂmuﬂ erkeklerin kazanmak, uzlaﬂmak, direnmek veya savaﬂmak için
kulland›klar› dil için de üretilmektedir. Bu dille, bu iliﬂkilerle ve bu ﬂiddet içeren üslup ve davran›ﬂlarla kavga bitebilir mi? Kad›nlar kendi kimliklerine, gövdelerine, hayatlar›na sahip ç›k›p ayr›nt›l› ve çok boyutlu özlemlerini gerçekleﬂtirebilirler mi bu
ortamda? Bu soruya cevap verirken ben kendim ﬂöyle düﬂünüyorum. Bütün bu y›llar yol gösterdi bana. Bana insanlar›n en ayr›nt›l› özlemlerini dile getirme hakk›n›
ertelemenin zavall›laﬂt›r›c› oldu¤unu ö¤retti. Kendi gövdesine sahip ç›kamayan insanl›¤›n ülkesinde ﬂiddetin, savaﬂ›n, iﬂkencenin asla bitemeyece¤i görüﬂünü kazand›rd›. Bireysel planda ﬂiddetin insan›n ayr›lmaz ve üstelik de¤erli bir ögesi oldu¤unu
düﬂünüyorum ama ﬂiddetin fiziksel ac›y› politik iktidar› sa¤lamak için vazgeçilmez
bir ziya haline getiren tarihi geliﬂmeden erkeklerin sorumlu oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bu yüzden de bayan ö¤retmenleri, emekçi kad›n militanla podyumda ay y›ld›zl› kolye
takan mankeni Amerikan kitle kültüründen nefret eden ve baﬂörtüsüyle okula girmeye çal›ﬂan genç k›zla birleﬂtiren incecik ama çok güçlü bir çizgi oldu¤u inanc›nday›m ve bu çizginin ad›n› ﬂiddet karﬂ›tl›¤› olarak koymak istiyorum.
Günlük iliﬂkilerden politik sorunlara kadar yaﬂam›m›z›n her an›nda ﬂiddetin
d›ﬂlanmas›n› sa¤lamak bence ancak kad›n›n öncülü¤ünde yap›labilecek bir ﬂeydir.
Sevginin, ac›man›n,hoﬂgörünün dili kad›ncad›r. Bu, dünyada hem Türkiye’de insanl›¤›n en büyük umududur bence. Bu anlamda feminizm moda de¤il, dünkü olay de¤il,
bir kaç han›m›n can s›k›nt›s› hiç de¤il. Yaﬂam›ﬂ, yaﬂayan, ﬂiddete u¤rat›lan, ›rz›na
geçilen, mutsuz edilen, gövdesi yabanc›laﬂt›r›lan milyarlarca kad›n›n derin can ac›s›. Hem bugünün, hem yar›n›n en güçlü insanca var olma ﬂans› diyorum. Teﬂekkür
ederim.
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Serpil Zorbozan
Biz teﬂekkür ederiz. Gerçekten de bizler nedense toplanm›yoruz, kendi aram›zda da s›k s›k toplanm›yoruz. Genel olarak bakt›¤›m›zda kad›nlar hep ikinci bir iﬂ
olarak görürler. Oysa bizler önce meslekleri varsa meslekleridir, ondan sonra ev iﬂleridir, büyütmeleri gereken çocuklar› vard›r. Yap›lan bir istatisti¤e göre ev kad›n›n›n haftada ev iﬂlerine ay›rd›¤› zaman 71 saatmiﬂ diye duydum ben. Ama böyle bir
ortamda iﬂ midir, de¤il midir o da tart›ﬂ›l›r. ‹ﬂ de¤il, en basit görevdir denir. Ev iﬂleridir, çocuk büyütmektir, iﬂte ortal›¤› toplamakt›r böyle bak›l›r. Hep kad›nlara zay›f yarat›klar denir, hala da üzülerek böyle bak›yoruz. Ama bilir misiniz ki 12 Eylül’den sonra özellikle 12 Eylül’ün bask›s›nda eﬂitti kad›nlar, hiç bir ayr›m yoktu.
Ama 12 Eylül’ün en ac›mas›z hissedilen yönünden biri de iliklerine kadar hissedilen
yerlerden biri de Ankara, Mamak’t›. Ama çok iyi bilirim Ankara Mamak’ta o zay›f diye görülen kad›nlar direniﬂe karﬂ›, onurlar›n›n zedelenmesine karﬂ› ilk isyan› baﬂlatan kad›nlar ko¤uﬂudur. Aradan 18 sene geçti, içlerinden iki kad›n›n kanserden öldü
¤ünü biliyorum. Ama zay›f de¤ildir kad›nlar, asla de¤ildir. Bir anlam›yla isterseniz
karﬂ›l›kl› sohbet edelim. Çünkü saat 4 gibi kokteylimiz var, tan›ﬂma kokteylimiz var.
Mehtap Han›m buyurun.

Meyse Emanet Erdur
Önce hoﬂ geldiniz diyorum. Hale Han›m’›n son ba¤lad›¤› bir ﬂey var. Yani kad›nlar›n ortak mücadele alan›n›n ﬂiddet oldu¤unu söyledi. ﬁimdi üç boyuta ay›r›yorum ben ﬂiddeti. Üç de¤iﬂik gruba ay›r›yorum. Paran›n ﬂiddeti, siyasetin ﬂiddeti ve
kaba güç. Yani kad›nlar› ortak, bir araya getiren ﬂiddet sadece kaba güce karﬂ› verilen bir mücadele mi? Yani ﬂiddet iﬂte daya¤a karﬂ› iﬂte ya da istemedi¤i ﬂeylere
karﬂ› yönlendirilmiﬂ olmas›n›n bir sonucu mu bu çizgiye geldiler? Yoksa ﬂiddetin di¤er boyutlar› da bunun içinde var m›? Yani paran›n ﬂiddetiyle, siyasetin ﬂiddeti kad›n› bir araya getiriyor mu?

Hale Soygazi
Getirmesi laz›m. ﬁimdi mesela türbanl› ö¤renciler gösteriler yap›yorlar, onlara da bir ﬂiddet uygulanmas› isteniyor, türbanlar›n›n ç›kart›lmas› isteniyor. Bu bir
ﬂiddet. ‹ﬂte Atatürkçü kad›nlar da, feministler de, türbanl› kad›nlar da birlikte olmal›lar. Bu ﬂiddete karﬂ› yani ortak dedi¤im bu ortak dedi¤im bu da bir ﬂiddet. Ya-
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ni kendilerini ifade etmek, kendi istedikleri gibi olmalar›, istedikleri gibi giyinmeleri
ya da bunu politik bir simge olarak kullan›p politik bir muhalefet yapmalar›n›n engellenmesi bir ﬂiddet.

Meyse Emanet Erdur
ﬁimdi bu konuda bir noktada ben size kat›l›yorum. Ayn› ﬂeyi söyleyebilirim rahatl›kla. E¤er bir kad›n bir giysisi ya da davran›ﬂlar›, kendine özgü, kendini ifade etmekse elbette o özgürlü¤ünün olmas› gerekir. Ama e¤er kad›n›n bu ülkenin hassas
çizgisinde sistemin çökertilmesi ad›na kad›n›n baﬂörtüsü, kad›n›n giyim ve kuﬂam›
bayraklaﬂt›r›l›yorsa e¤er ve kad›n›n giysisinin arkas›na saklanarak insanlar ülkelerinin sistemini çökertmeye çal›ﬂ›yorlarsa, laik Cumhuriyeti tehlikeye düﬂürmüﬂ iseler
ve mücadele bu boyutta siyasetin ﬂiddeti e¤er iﬂin içine girmiﬂ ve kad›nlar› kullan›r
noktaya getirmiﬂ ise o zaman ben bir kad›n olarak bu mücadeleye omuz vermem
mümkün de¤il, kesinlikle mümkün de¤il.
ﬁundan dolay›, ben bu ülkede benimle birlikte yaﬂayan Türk kad›n›n› benimle
birlikte ayn› özgürlü¤e sahip oldu¤umuza inan›yorum. Çünkü bu hepimiz için verilmiﬂ
özgürlükler ama ülkenin tüm gelece¤i yok edilmeye çal›ﬂ›l›yor. Kad›n öne ç›kart›lm›ﬂt›r ve kad›n›n giysisi bay raklaﬂt›r›lm›ﬂ ise bu noktada da siyasetin bu boyuttaki
ﬂiddetine de karﬂ› ç›kmak istiyorum.

Hale Soygazi
Yani laikli¤e zarar verece¤i aç›s›ndan bak›yorsunuz. Üniversitedeki ö¤rencilerin türbanla dersi izlemelerinin e¤er bu bayraklaﬂt›r›l›yorsa karﬂ› ﬂiddetten bayraklaﬂt›r›l›yor. Yani özgür b›rak›ld›¤› an bayraklaﬂt›rma iﬂi de olmayacak. Ayr›ca ﬂöyle
ilginç bir ﬂey var. O türban takan kad›nlar geleneksel Müslüman de¤erlerle de uzlaﬂmayan kad›nlar. Bat› medeniyetiyle, modernizmiyle uyuﬂmayan karﬂ› ç›kan kad›nlar. Onlar da kendilerine yeni bir yer edinmek istiyorlar ve onlar da dönüﬂüyorlar
ve de¤iﬂiyorlar. O kad›nlar meslek sahibi oluyorlar, kendileri dini kurallarla da çat›ﬂma içindeler. Onlar yeni bir kimlik, yeni bir yer edinmek istiyorlar, okumak istiyorlar,
meslek sahibi olmak istiyorlar. Bu kad›nlar›n baﬂlar›n› iﬂte türbanla bilmem ne yaparak üniversiteye girmeleri, sistemi y›kaca¤›n› zannetmiyorum. Yani olamaz böyle
bir ﬂey.
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Meyse Emanet Erdur
Ama sadece sorun olarak ﬂunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizin en önemli
devrimi k›l›k k›yafet devrimi.

Hale Soygazi
Ama ﬂimdi bir ﬂey söyleyece¤im. YÖK’le birlikte saç sakal kesimi geldi, yani
hep üniforma içine sokulmak isteniyor. Bütün bunlar›n hepsine karﬂ› ç›kmak laz›m.
Tek tip k›yafet, tek tip bir toplum yarat›lamaz, böyle bir ﬂey olamaz.

Meyse Emanet Erdur
Elbette ki çok hakl›s›n›z ama YÖK’ün ne oldu¤unu biliyorum, çok ayr›nt›lara girmek istemiyorum. As›l söylemek istedi¤im olay ﬂu. Tabii insan günlük yaﬂam›nda kendince, özgürce, istedi¤i gibi yaﬂayabilir. Ama herkes resmi devlet dairesine gitti¤inde
belli bir k›l›k k›yafetle gitmek zorunda. Yani belli bir k›yafetle orada olmak zorunda. Hizmet veren memurun da, hizmet almak isteyen vatandaﬂ›n da o bir eﬂitlik ama o üniversiteden mezun olan arkadaﬂlar›m›z o noktada gedik yakalamaya çal›ﬂ›ld›, aç›k vermeye çal›ﬂ›yorlar. Yani bir yerden baﬂlad›¤› zaman bu bir kaleyi her yönüyle zaptedemezsiniz. Sonuçta ﬂimdi burada yap›lmaya çal›ﬂ›lan olay bir baﬂlang›ç ve kad›n›n as›l
benim söylemek istedi¤im olay bu. Bir kad›n›n baﬂörtüsünün siyasetin ﬂiddeti de alet
oluyor. Olmas› noktas›nda ben konuﬂmak istiyorum. Bu ülkede avukat olan bir kad›n
cüppesini giyip hakimin karﬂ›s›na geçmek zorundad›r. Türbanla birlikte cüppe giyilmeyece¤i yasayla belirlenmiﬂtir. Öyleyse Hukuk Fakültesi’nde öylesi özgürlük verdi¤iniz bu
arkadaﬂ›m›z yar›n bu mesle¤i yürütürken bunu kabul edecek mi, ya da onun arkas›nda
gelen k›s›mlar› durdurabilecek mi? O da çok önemli. Yani devlet memuru olman›n esas›,
bu da baﬂlang›ç noktas›. Yani bir yerde geriye aç›p di¤er yerde devam ettirmek anlam›na geliyor. Yoksa bir kiﬂi baﬂ›n› ba¤lad›¤› gerçekten inançlar› gere¤i istedi¤i gibi giyinmesi ve o üniversiteye gelmesi bence hiç bir problem arz etmez, etmemektedir de.
Ama siyasetin ﬂiddetiyle birleﬂti¤i zaman iﬂ as›l tehlike orada oluyor. Yoksa insanl›¤›n
özgürlü¤ü anlam›nda bende kesinlikle kat›l›yorum dedi¤iniz ﬂeye. E¤er siyasi bir nedeni
yok ise siyasetle bütünleﬂmiyor ise iﬂte o zaman çok normal.

Hale Soygazi
Ama politik bir ﬂeyi var bunun, o hale geldi. Politik muhalefet bu. O zaman da
demokrasi onlara söz vermek durumunda.
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Serpil Zorbozan
Baﬂka tart›ﬂmaya kat›lmak isteyen? Önce bayanlar› alal›m. Biz daha buraday›z, tart›ﬂabiliriz buyurun.

Osman Ertem
ﬁirin Han›m, bu demokrasi de¤iﬂik ﬂekillerde tarif ediliyor.‹ﬂte kat›l›mc›, iﬂte
H›ristiyan demokrasi vs. Hangi tür demokrasilerde kad›nlar parlamentoda daha
etkin olabilir? ‹kincisi bu k›l›k k›yafet konusunda çok söz edildi. K›l›k k›yafet konusundaki özgürlükler rejimi tehlikeye sokar m›?

ﬁirin Tekeli
ﬁimdi yani demokrasinin çeﬂitli sistemleri uygulan›yor. 19. yüzy›ldan itibaren
geliﬂtirilen demokrasilerden söz ediyoruz, liberal demokrasi dedi¤imiz ﬂeyden bahsediyoruz. Bunun benim bildi¤im kadar›yla iki tanesi var. Bir tanesi parlamenter
demokrasi, di¤eri de baﬂkanl›k rejimi. Yani üst yöneticinin do¤rudan halk taraf›ndan seçildi¤i ya da meclis taraf›ndan dolayl› seçildi¤i. Genel yönetim vard›r, onun
ötesinde art› baz› kamu görevlilerini seçimle belirleyebilirsiniz. Mesela yarg› ABD’de
oldu¤u gibi veyahut polis gibi kamu görevi yapan kiﬂileri seçimle oraya gelmesini dolay›s›yla da seçmene muhatap olmas›d›r. Onun taraf›ndan sürekli denetlenmesini
sa¤layabilirsiniz. Bu giderek o sistemi daha kat›l›mc› demokrasi haline getirir. Art›
kat›l›mc›l›¤› sa¤layan bir baﬂka mekanizma demokrasinin iﬂlemesi için siyasal partiler bir zorunluluk gibi görülüyor. Özellikle devﬂirme aç›s›ndan, yani o siyasi görevlere gelecek insanlar›n kimler oldu¤unun belirlenmesinde partiler vazgeçilmez kulvar
gibi gözüküyor ﬂimdilik. Ama siyasi partiler temsil aç›s›ndan, halk›n ç›karlar› ve talepleri aç›s›ndan t›kan›yorlar. Orada kat›l›mc› demokrasi dedi¤imiz ﬂey ne kadar
çok mesela sendika, mesela çok dernek, mesela ne kadar çok sivil toplum örgütü
görüﬂlerini siyasi partiler içerisinde veyahut yan›nda yans›tabiliyorsa ve bunlar
kaale al›n›yorsa demokrasi o kadar kat›l›mc› hale geliyor. Bence parlamenter sistemler kad›nlar›n siyasette temsili için daha elveriﬂlidir. ‹ktidar›n odaklaﬂt›¤› tek
bir kiﬂi oldu¤u zaman oraya bir kad›n›n seçilme ﬂans› daha azd›r gibi geliyor. Çünkü
rekabet çok yüksektir. Ama parlamenter rejime uyan daha do¤rusu kötü ifade ettim, iktidar›n parlamentoda odaklaﬂt›¤› sistemler demek laz›m asl›nda.
Parlamentolar›n hala önemli bir iktidar oda¤› oldu¤u yerde kad›nlar›n parla-
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mentolara girmesi iktidardan pay almalar›n› kolaylaﬂt›r›r. Buna sistemler aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman da seçim sistemlerinin de bir rolü var. Bugüne kadar genellikle söylenen nispi seçim sistemiyle bir liste ile seçimlere gidildi¤i yerde kad›nlardan daha yana oldu¤u, kad›nlara daha kolayl›k sa¤layan bir sistem oldu¤u söylenmiﬂtir. Ama bence kafi de¤il. Bugünden itibaren ﬂeyi düﬂünmemiz laz›m. Yani dar
bölge sistemiyle ‹ngiltere’de üstelik dar bölge tek turlu bir sistemle kad›nlar› yüzde
30 oran›nda seçtirmek mümkün oldu. Demek ki o kadar da mekanik bir iliﬂki yok
seçim sisteminde. ﬁimdiye kadar öbürü çok kolaylaﬂt›r›ld› ama siz e¤er partileri
içeriden ikna edebiliyorsan›z. ‹ngiliz Labour partisinin içindeki kad›nlar›n yapt›klar›
gibi, onlar bir mücadeleyle dayatt›lar çünkü. Tabii toplumdaki kad›nlar›n bask›s› var
burada. ‹ngiliz kad›n seçmenleri ﬂunu ilettiler mesaj olarak. Biz kad›nlar› temsil etmedi¤iniz takdirde, kad›nlar›n temsil edilmesine izin vermedi¤iniz takdirde biz partiye oy vermiyoruz. Blair bu mesaj› çok iyi ald›, onun için de kad›nlar› öne ç›kard›. Dar
bölge olmuﬂ olmas›n›n da fazla bir sak›ncas› olmad›. Ama bunu baﬂka bir yere hemen otomatik uygularsan›z, yani bunun arkas›nda duracak bir kad›n hareketi yoksa partilerin içinde bunu bast›racak kad›n yoksa o zaman tabii ki dar bölge kad›nlar›n aleyhine iﬂlemiﬂ olacakt›r.

Osman Ertem
ﬁirin Han›m ikinci sorum?

ﬁirin Tekeli
‹kinci sorunuz, ben orada asl›nda Hale’nin söylediklerine kat›l›yorum. Rejim de¤iﬂik nedenlerle elden gidiyor olabilirdi geçmiﬂten beri. Rejim elden gidiyor korkusuyla hep demokrasinin gerçekleﬂmesini frenledik bugüne kadar. Bu bizde bir refleks
haline geldi ve her iﬂ s›k›ﬂt›¤› zaman da askeri davet ettik o rejimin koruyucu gücü
olarak. Vazgeçtik, haklar›m›zdan vazgeçtik ve bir türlü demokratik birikim sa¤layamad›k memlekette. Demin bu toplant›ya gelemeden önce de konuﬂuyorduk aﬂa¤›da
bir grup arkadaﬂla. Bugün Türkiye’deki rejime demokrasi demek çok zordur. Demokrasinin bir unsuru var, üreticinin seçimlerle belirli bir düzen içinde seçilebiliyor olmas›. O bile aks›yor biliyorsunuz, o bile aks›yor. Askeri yönetim geliyor ve seçimin
yerini al›yor. Demokrasi bir özgürlük rejimidir. Eﬂitlik daha sonra, eﬂitlik ikinci bir
ﬂeydir. Demokrasi esas olarak bir özgürlük rejimidir. Fikir özgürlü¤ü olmadan de-
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mokrasi olmaz. Fikir özgürlü¤ü dedi¤imiz zaman da bunun ﬂeyi de yoktur. Yani komünist diyeceksiniz, yasaklayacaks›n›z. Ben faﬂizmden nefret eden bir insan›m, ‹slamc›l›kta da tüylerim diken diken olur. Yaln›z bir ideolojidir faﬂizm, ›rkç› bir ideoloji.
Bana öyle geliyor ki demokrasinin kendi kendini korumas›n›n bir tane kural› vard›r. O
da demokrasi ﬂiddete izin vermez. ﬁiddette baﬂvurulmad›¤› sürece bütün siyasal
düﬂüncelerin özgür olmas› gerekir. Biz bunun içimize sindiremedi¤imiz taktirde Türkiye hiçbir zaman demokratikleﬂemeyecek.

Osman Ertem
K›l›k k›yafet tehlikeye sokar m› rejimi?

ﬁirin Tekeli
Sokmaz, o anlamda ben Hale’nin söyledi¤i ﬂeye kat›l›yorum. Hale’nin tahlili
bence orada çok do¤ru. Bu bir tehlike diye bunu bast›r›rsan›z, bunun üzerine bir
ﬂiddet uygularsan›z karﬂ› tepki oluﬂur, reaksiyonel hale gelir ve o iﬂin içinden hiç ç›kamay›z diye düﬂünüyorum.

Serpil Zorbozan
Peki devam edelim isterseniz. Peki, salondan gelmedi ben bir ﬂey sormak istiyorum o zaman her iki konu¤umuza da. Hep kota uygulamas› vard›r dillerde. Siyasi
partilerde olsun, kuruluﬂlarda olsun, buna nas›l bakars›n›z? Bana öyle geliyor ki kota uygulamas› diye bir ﬂeyi kabul etmek, baﬂtan yenilgiyi kabul etmek gibi bir ﬂey.
Yani o kadar yanl›ﬂ geliyor ki. Örne¤in; düﬂünebiliyor musunuz, siyasi partilerde
yüzde 30 kota olabilmeli diyoruz. Neden yüzde 30, neden kota? Yani bu yüzde 50
de olabilir.

ﬁirin Tekeli
Yüzde 50 kota olmaz. Yüzde 50 eﬂittir demek.

Serpil Zorbozan
Eﬂitliktir iﬂte, ondan bahsetmek istiyorum. Yüzde 30 kota, yüzde 2 kota bana o kadar yanl›ﬂ geliyor ve insan olman›n gere¤ine o kadar ters geliyor ki, karﬂ›l›kl›
insan›z ayn› ﬂeyleri düﬂünüyoruz, ayn› hayat mücadelesini veriyoruz. Benim geri
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kald›¤›m hiç bir ﬂey yok. Kad›n olarak bak›yoruz ama siyasi partilerde kota uygulamas›na raz› etmeye çal›ﬂ›yoruz.

Osman Ertem
Say›n baﬂkan, ayn› ﬂeyi söylüyorlar ﬁirin Han›m’la. Demin han›mefendi de ayn›
ﬂeyi söyledi. Kad›nlar kat›l›mc› de¤il siyasi partilere. ﬁunu söylemek istiyorum. Ben
siyasi parti baﬂkan› olarak affedersiniz, siyasi parti baﬂkan› olarak benim grubumda veya benim partimde mücadele edecek kaç tane kad›n var, bana ba¤l› veya üye
buna bakarak bir kota koyar›m. Bu da gayet do¤ald›r her yerde oldu¤u gibi. Benim
söylemek istedi¤im, kat›l›mc›l›k burada olmad›¤› için nisbiye düﬂünüyoruz ve atamayla yüzde 4’lerde olan Cumhuriyet tarihi baﬂlang›c›m›z› bugün yüzde 2,5’larda,
Uganda’dan gerideyiz. Bu benim s›k›nt›ya düﬂtü¤ümüz noktan›n bu nispi mi, art›k
demokrasinin tam ad›n›n konulmas› gerekiyor. Nispi demokrasi uygulayacaksak
nispi olsun, ama ﬂekli belli olsun, herkesin kafas› ayd›nlans›n. Kat›l›mc› uygulayacaksak, kat›l›mc› demokrasi olsun herkesin kafas› ayd›nlans›n. Ben demokrat›m diyorlar ama bu nas›l demokrats›n, neyi, hangi tür demokrasiyi savunuyorsun?
Yani ﬁimdi bizim Türkiye’deki siyasal partilerde iﬂte 1200 tane delege Türkiye’nin kaderiyle oynayacak, olacak ﬂey mi bu? 1200 tane delege seçiyorsunuz, delegeler sat›n al›n›yor, 1200 kiﬂi öyle güçlü bir siyasal partiyi ele geçirebiliyor ve Türkiye’nin kaderiyle oynuyor, beni yönetiyor. Olur mu böyle ﬂey?

Serpil Zorbozan
Peki Osman Bey. Çok teﬂekkür ediyoruz.

Osman Ertem
60 milyon insan›n 35 milyonu seçmen.

ﬁirin Tekeli
Asl›nda galiba dünyada en demokratik, en kat›l›mc› aday belirleme yöntemi,
ﬂimdi Deniz Baykal da ona benzer bir ﬂeyler söylemeye baﬂlad›. Tahminen ben söyledi¤ini çok iyi anlayamad›m, ama yani Amerika’da uygulanan yurttaﬂ partisine gidip üye bile olmadan aday belirlemesi laz›m.
S›k›nt› buradan kaynaklan›yor. Ama çok zaman alacak bir süreç gibi geliyor.
Neden? Kota meselesi çok önemli. Sizin de¤indi¤iniz konuya ben dönmek istiyorum.
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ﬁimdi kota ideal bir çözüm de¤il. Kota geçici oldu¤u bilinerek raz› olunan bir çözüm.
Kota sosyo-ekonomik nedenlerle yaln›z kad›nlar için de¤il, baﬂka nedenlerle etnik
nedenlerle ABD’de siyahlar içinde umut evi. Baz› yerlere gelmeleri sistematik olarak engellenen kiﬂilerin ortadaki engelleri kald›rmak için pozitif ayr›mc›l›k olarak literatüre geçmiﬂ. Yüzde 50’lere geldi¤iniz taktirde zaten kendili¤inden ortadan kalkar. Ama ilk aﬂamada çok büyük engeller olunca bu bir ittirmedir ve kabul edilmesi
gerekir.
Mesela Siyasal Partiler Yasas› biliyorsunuz önümüzdeki günlerde tart›ﬂ›l›yor.
KADER olarak bütün siyasal partilerin kad›nlar›yla birlikte ne istiyorsunuz, nedir
probleminiz, neyi söylememizi istersiniz, diye sordum. ‹ki parti ﬂu anda kota öngörmüﬂ durumda. ÖDP yüzde 30, CHP yüzde 25. ÖDP’nin neyi nas›l uygulayaca¤›n› bilmiyoruz, fakat CHP’nin uygulamas› yar›m, sakat bir uygulama. Sadece ilçe ve il yönetim kurullar› için öngörülüyor. Ortada sizin ikinizin de söylemiﬂ oldu¤u gerçeklik
var. Asl›nda bir çok il ve ilçede o kotay› dolduracak kadar üyesi yok ki partilerin.
Zorlan›yorlar, dolay›s›yla akrabalar falan onlara baﬂvuruyorlar. Biz onun için siyasal partilerde kad›n sesi artmal›d›r diyoruz gerçekten.
Ama onun ötesinde bu esas iki kritik noktada önemlidir kota, pozitif ayr›mc›l›k. Tabanda, delegede yani bütün kademelerden sonra gelinecek olan kademe delegenin yaﬂamas› önemlidir ve adalet taﬂ›mas› önemlidir. CHP ikisinde de kotay› uygulam›yor. Üstelik Deniz Baykal’a bakarsan›z Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u iddias›yla
uygulam›yor. ﬁimdi bir ﬂey ya anayasaya ayk›r›d›r ya de¤ildir. ‹lçe yönetiminde ayk›r› de¤ilse, delegelikte de ayk›r› olmaz. Yani mant›ksal bir tutars›zl›k söz konusu.
Dolay›s›yla biz ﬂunu saptad›k: genel e¤itim olarak 3’te 1 baﬂlang›ç olarak kabul ediliyor. 3’te 1 zorlan›yor. E¤er üretim kademelerinde 1/3, hakikaten her 3 temsilciden
1 tanesi kad›nlara diye bir dayatmaya biz raz›y›z ilk aﬂamada gitmeye. Çünkü KADER olarak önümüze bir yüzde 33 koyduk. Çünkü yüzde 2,4’ü de¤iﬂtirmeye baﬂka
türlü imkan yok. Siyasi partilerin üstüne bu bask›y› uygulayarak geçici bir çözüm
olarak önümüzdeki ilk seçimler için bu yüzde 33 kotay› talep ediyoruz.

Osman Ertem
Bundan sonrakiler de yaﬂ›yor her üyenin aday olma konusunu.
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ﬁirin Tekeli
Kendili¤inden üyeler artt›kça biz inan›yoruz ki mesela yüzde 40’a vard›¤› taktirde bir parti içindeki kad›n oran› o zaman delegeye, yönetime de yans›yacakt›r diye düﬂünüyorum. Ama onun için de hakikaten kad›nlar› bu mücadeleye girmeye ikna
etmek gerekiyor. Aksi halde biz kota kota diye ya onu ya bunu desteklemek durumunday›z.

Bir Kat›l›mc›
ﬁirin Han›m, kotadan yola ç›karak asl›nda kotan›n gerçek anlamda vurgulanmad›¤›n› size kat›l›yorum. Onun için kendi hayat›m›zda görüyoruz, yaﬂ›yoruz. Benim
söylemek istedi¤im kad›nlar›n siyasete kat›l›mlar›ndaki eksikliklerdi. Yani böyle bir
kat›l›m mekanizmalar› gerçek anlamda çal›ﬂm›yor. Kad›nlar geri kal›yorlar, istedi¤imiz düzeylerde bunu göremiyoruz. ﬁimdi ben bunla ba¤layarak KADER’le ilgili bir
soru yöneltmek istiyorum izninizle. Asl›nda KADER’i tabii ki iﬂte bas›ndan, arkadaﬂlar konuﬂuyoruz, tart›ﬂ›yoruz. Genel olarak tan›yorum ama kafama tak›lan sizin de az önce aç›klamalar›n›zla sormak istedi¤im bir nokta var. Yanl›ﬂ bir izlenim
edinmiﬂ olabilirim. O konuda ayd›nlatman›z› rica edece¤im KADER’le ilgili. ﬁimdi bir
tak›m ilkeler sayd›n›z az önce KADER’in genel ilkeleri, elbette ki do¤ru. Sizler iﬂte
siyasi partilere giderek kad›n kollar›, kad›nlar›n temsilleri ile ilgili iﬂte karar mekanizmalar›n›n hangi süreçlerle kat›lmalar›n›, bu anlamda da KADER’in bir çal›ﬂmas›
var ve bu öyle bir noktaya geliyor ki Kad›n Adaylar› Destekleme Derne¤i oluﬂmuﬂ.
ﬁimdi ben ﬂunu merak ediyorum. Hem ö¤renmek için, hem de kafamdaki soruyu da
ataca¤›m. Derne¤inizin üyelerinin vas›flar›n› siz mi belirliyorsunuz? Yani herhangi bir
kad›n, siyasal partide üye olmak koﬂuluyla zannediyorum sizin derne¤inize üye olabilir mi? Yoksa partilere üye olmaks›z›n derne¤inize üye olabilirler mi?
‹kincisi, KADER’e üye olan kad›nlar, bulunduklar› siyasal partilerde aday olmay› düﬂündüklerinde veya aday olabilecek nitelikteki kad›nlar m›d›r? Benim böyle bir
izlenimim var. Yani KADER’i oluﬂturan çok sayg› duydu¤um, gerçekten çok ciddi
yaklaﬂ›m içinde olan kad›nlar›n, ayd›n kad›nlar›m›z›n bir araya geldi¤i bir dernek.
Acaba burada bir ayr›mc›l›k olabilir mi? Yani siyasal partilerde aday olmak isteyen
üst düzey kad›nlar›m›z, sanatç›lar, yazarlar, gazeteciler ne bileyim siyasi partilerin
ötesinde ekonomik gücü olan, siyasal birikimi olan iﬂte ailesi ile bir tak›m sorunlar›
olmayan, iﬂte siyasette sizin deyiminizle 4. vardiya olarak görmeyen kad›nlar› des-
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tekleyecek bir dernek midir bu? Yoksa benim bak›n birçok arkadaﬂ›m siyasal partilerde çal›ﬂ›yor, siyasal partide kad›nlar efendim iﬂte kermesleri düzenleyen, afiﬂ
yap›ﬂt›ran, bayrak asan, kad›nlar›n yakalar›na rozetler takan. Onlar›n içinde gerçekten siyaset yapmak isteyen, kendini öne ç›karan, belli bir yere gelmiﬂ kad›nlar›
da KADER içine alabilecek mi? Bunu merak ediyorum ve kiﬂisel bir görüﬂümü burada eklemek istiyorum. Asl›nda siyasal partilerdeki kad›n kollar›, kad›n komisyonlar›,
kad›nlar, bundan ﬂikayet eden kad›nlar, belki ﬂimdi bu haks›zl›k gibi gelebilir size.
Ben hakaret etmek, onlar› küçümsedi¤im için de¤il ama bu anlamda nitelikteki olan
kad›nlar bunlar. Kendini aﬂamam›ﬂ, bilincinin fark›na varmam›ﬂ, varl›¤›n›n fark›nda
de¤il. Yani iﬂte ne bileyim sosyal demokrat bir partiyse örne¤in sosyal demokrasinin ne oldu¤u konusunda henüz kafas› netleﬂmemiﬂ. Sosyal demokrat ve sosyal
demokraside kad›n›n yeri nedir? ‹ﬂte Türkiye’de bizim partilerimizde nedir, yani siyasi bilinci olamayan kad›nlar›n da asl›nda siyasi partilerde ne bileyim iﬂte Hayvanseverler Derne¤i’nde çal›ﬂt›klar› gibi çal›ﬂt›klar›n› görüyoruz. Bu da bir çeliﬂki. Yani
bu kad›nlar var, yok de¤il ki. Yani kad›nlar o iﬂi yap›yorlar ama biraz da aç›kças› ellerinden baﬂka bir ﬂey gelmedi¤i için o iﬂi yap›yorlar.
Zaten kendini aﬂan kad›nlar siyasette de zaten belli noktalara gelebilmenin
mücadelesini düﬂünceleri, fikirleriyle veriyorlar ve zaten onlar›n önü aç›k. Zaten o
kad›nlar üretimlere giremiyorlar, kota olmaks›z›n, bence kotaya da ihtiyaç kalm›yor.
Bu yani biraz asl›nda kad›n›n bilinç sorunu gibi düﬂünüyorum. Uzatt›m, kusura bakmay›n. Bu genel düﬂüncelerim çerçevesinde bak›ﬂ aç›n›z› almak istiyorum.

ﬁirin Tekeli
ﬁimdi bir kaç farkl› noktay› netleﬂtirmek gerekiyor. Birincisi çok aç›k olarak
KADER kendi üyelerini siyasal partilere aday olarak taﬂ›mak niyetinde olan bir örgüt de¤il, bu çok net. Biz ﬂimdi siyasal partilere üye olun kampanyas› açt›¤›m›z zaman bizim üyelerimiz aras›nda baﬂka kad›nlar gibi siyasal partilere üye olan kad›nlar olabilirler. Ama onlar da di¤er partili kad›nlar gibi partileri içerisinde çal›ﬂ›rlar.
Yani biz demokrasiyi savunurken antidemokratik bir ﬂeyi yapamay›z. Yani bütün siyasi partilerde asl›nda öyle yukar›dan paraﬂütle indirilip aday listelerine yerleﬂtirilen kad›nlara büyük bir infial var ve hakl› bir infialdir. Dolay›s›yla KADER eleﬂtirdi¤i
bir ﬂeyi kendisi yapamaz, böyle bir ﬂeyi yapma niyetinde de¤il. Birinci çok net olmas›
gereken ﬂey bu. Ama KADER’in üyeleri aras›nda siyasi partili kad›nlar var tabii. ﬁu
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andaki oran ne dersiniz? Daha çok partisiz kad›nlar büyük oranda. Ama zaman içerisinde bu dengeler de¤iﬂebilir. Hele biz bir kampanya baﬂlatabiliyorsak, siyasal partiye girecek üyeler artacakt›r. O anlamda politize olacak diye düﬂünüyorum ben KADER’i. Ancak KADER’in baz› kurallar› var. Bu partileri desteklememesi, herhangi bir
partinin ideolojisine yandaﬂ olmamas›, kad›n adaylar› destekliyor olmas›n›n getirdi¤i
bir yükümlülük var. Partilere eﬂit yak›nl›kta durmak, bir parti ideolojisiyle ilgili de¤iliz.
Çünkü feminist arkadaﬂlar›n bizi en çok eleﬂtirdikleri konulardan bir tanesi de o.
Pazartesi gazetesinin mesela eleﬂtirisinin özü burada yat›yor. Yani savunulmayacak ideolojiyi destekleyen dernek durumuna geliyoruz. ‹deolojileri kendilerinindir. Bizim bir ideolojik tercihimiz yok. ﬁimdi böyle olunca KADER’in merkezinde olsun, ﬂubelerinde olsun, merkezde hiç partili kad›n yok ve olmamas›n› istiyoruz merkez örgütte. ﬁubelerde olacak, çünkü tüzü¤ümüze koyduk onu. Ama siyasi parti temsilcisi kad›nlar ﬂube yönetimine geldikleri takdirde en az üç siyasi partiden kad›nlar›n o
kurulda olmas›n› ve yönetim kurulu baﬂkan›n›n da partisiz biri olmas›n› istiyoruz.
Aksi halde ﬂubelerin hakim partinin yan örgütüne dönüﬂmesi gibi bir tehlike var. Yani bunu bertaraf etmek için böyle bir önlem koyduk. Ne kadar iﬂleyecek bilmiyoruz.
Çünkü bir y›ll›k bir geçmiﬂimiz var, ﬂubeleﬂme yeni baﬂl›yor. 15 yerde ﬂubeleﬂme baﬂlayacak önümüzdeki günlerde. Dolay›s›yla bu ikinci bir meseleydi.
Siz asl›nda baﬂka ﬂeyler de sordunuz. Onun d›ﬂ›nda da cevaplar›m vard› benim. Ama partilerdeki kad›nlar, bir bölümü için söyledi¤iniz do¤ru olabilir. Ama bu siyasi partilerin sorunudur, siyasal partiler üyelerini e¤itebilirler. ﬁimdi orada kad›nlarla ilgili ﬂöyle tart›ﬂma var. Kad›n kollar› olsun mu, olmas›n m›? ﬁimdi biliyorsunuz
80’den sonra kad›n ve gençlik kollar› yasakland› ama fiili olarak komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlarda farkl› yap›larda baz›lar› atamayla geliyor, baz›lar› da CHP de
oldu¤u gibi tabandan bir seçimle yöneticilerini seçer. Böylece görece özel bir yap›
haline dönüﬂmeye baﬂlad›. ﬁimdi bu konuda çok yo¤un bir tart›ﬂma var. Kad›nlar›n
aras›nda da var ve bütün partilerde var. Yani ﬂey demek çok zor, CHP kad›n kolu iste miyor, ANAP istiyor. Çünkü kendi kad›n taban›n› görmüyor demek çok zor. Bütün
partili kad›nlar›n kafas› çok kar›ﬂ›k ve ikiye bölünmüﬂ durumdalar. Kad›n kollar› isteyenler ﬂunu söylüyorlar. Kad›nlar politikaya daha geç giriyorlar, üstelik politika bugünkü ﬂekliyle kad›nlar› ça¤›rm›yor, kad›nlara cazip gelen hiç bir ﬂey yok bugünkü politika sistemi içerisinde. Dolay›s›yla kad›nlar› davet etmek laz›m, bilinçlen dirmek laz›m, kad›nlar› e¤itmek laz›m, kad›nlar› parti görüﬂü konusunda e¤itmek laz›m. Ama
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bunun için baﬂlang›ç noktas› da kad›nlar›n kendi aralar›nda olmalar›. Kad›nlar kendi
aralar›nda daha rahat oluyorlar. Bu asl›nda bizim feminist harekette de yaﬂad›¤›m›z bir ﬂeydi. Baﬂlang›çta biz kad›n erkek bir arada toplant› yapal›m dedik, hiç bir
zaman bize konuﬂma s›ras› gelmedi. Dolay›s›yla biz ayr› toplanmaya baﬂlad›k. Bu,
bunun gibi bir ﬂey, yani ihtiyaca cevap veren bir çözüm. Bu anlamda kad›n kollar› olsun diyenler var. Kad›n kollar› müesseseleﬂti¤i takdirde kad›nlar› hep oraya t›k›ﬂt›r›p bir türlü ana kademeye alamayacak. O anlamda da ayr›ﬂmay› müesseseleﬂtirecek, kurumlaﬂt›racak diye iddia edenler var. Dolay›s›yla biz KADER olarak, sonuç
olarak kad›n kollar› kurulsun, ﬂöyle bir yap› kurulsun demekten vazgeçtik. Sadece
ﬂeyi kabul ettik. Yani yeni taslakta siyasi partiler uyum yasas›nda yasak kald›r›n
diyor. Biz de bunu benimsiyoruz KADER olarak. ‹steyen parti istedi¤i çözümü benimsesin ve o partinin kad›nlara yatk›n gelen yap› neyse tercihlerini kendileri benimsesinler. Buna karﬂ›l›k biz bu konuda bir ﬂey söylemiyoruz ama kota konusunda bir
ﬂey söylüyoruz. Çünkü bu da kad›nlar›n ve ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde sa¤ partiler muhafazakar partideki kad›nlar›n da talep etti¤i bir ﬂey. ﬁimdi bu bilinçlendirme, partilerin
içinde oldu¤u gibi KADER’in misyonlar›ndan bir tanesi de bu.
Biz, bize gelen kad›nlar›n zaten asgari bir kad›n duyarl›l›¤›na sahip oldu¤unu
düﬂünüyoruz ve bekliyoruz. Ama onun ötesinde bu bilinci artt›rmak, vermek, bilgilendirmek KADER’in görevi. Bir sürü kad›n derneklerinin kendi aç›lar›ndan görevi asl›nda. Yani partilerden önce bir ara kademe olarak isterseniz sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, kad›n derneklerinin görevi bu, ya da kad›n hareketinin misyonu, görevi. Kad›nlar› özellikle kad›n sorunlar› konusunda bilinçlendirmek ve biz KADER olarak bunu
e¤itim çal›ﬂmalar›yla bir ﬂekilde yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Ama bu bir tür çal›ﬂma için
KADER’in bugün oldu¤undan çok daha yayg›n ve çok üyesi olan bir dernek olmas›
gerekir. Henüz o noktada de¤iliz. Dolay›s›yla da yapmam›z gereken her ﬂeyi yapt›
¤›m›z› söyleyemem.

Serpil Zorbozan
Baﬂka sohbete kat›lmak isteyen arkadaﬂ var m›? Buyurun Filiz Han›m.

Bir Kat›l›mc›
Üst düzeydeki arkadaﬂlardan bahsedelim KADER olarak. Bu çal›ﬂmalarda
destekleyece¤iz diyorsunuz. Ama kad›nlar çok istekli de¤il siyaset hayat›na girme-
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ye. Bunu çekmek, çabuklaﬂt›rmak için ne gibi çal›ﬂmalar yapmay› düﬂünüyorsunuz?
Çünkü her ﬂey alt kademeden baﬂl›yor. Mecliste esas demokrasinin tabandan gelmesini istiyoruz ve destekliyoruz yani kad›nlar olarak. Mutfaktaki kad›na, evdeki
kad›na girmeden üstteki kad›nlar› bir yere taﬂ›man›n zor oldu¤u kanaatin deyim.
Çünkü ben de siyasetin içindeyim. Bu konuda neler düﬂünüyorsunuz efendim?

ﬁirin Tekeli
Vallahi bu bilinçlendirme çal›ﬂmas› dedi¤imiz ﬂey, kampanyalar, medya çok
önemli. Medya taraf›ndan veyahut hakikaten örgütlenmeyi yayg›nlaﬂt›rabildi¤iniz
yerde yüz yüze temas tabii çok daha önemli. Yani ama bir noktada da ﬂunu görmek laz›m. KADER ne ne kadar büyürse büyüsün bir siyasi parti olamaz. Siyasi
parti örgütlenmesi türünde bir örgütlenmeye sahip olamaz. O anlamda da kap› kap›, örne¤in bunu Refah Partisi’nin kad›nlar› yapm›ﬂlard›. Taban çal›ﬂmas›, çok baﬂar›l› yani KADER ne kadar geliﬂirse geliﬂsin e¤er geliﬂecekse öyle bir çal›ﬂmay› yapacak kapasiteye varamaz. Yani hiç bir dernek yapamaz ama medyay› kullanmak
mümkün olabilir ve çeﬂitli kampanyalarla yurttaﬂl›k bilincini taﬂ›mak söz konusu.
Ama bu biraz i¤neyle kuyu kazmak gibi bir ﬂey. Buna karﬂ›l›k bir baﬂka ﬂey var.
ﬁimdi bu seçkin denen kad›nlar, yani e¤itimli, çal›ﬂma hayat›na girmiﬂ, belki politikayla biraz daha fazla ilgilenen örne¤in gazete okuyan, ﬂeyi de biliyorsunuz yani
medya derken kad›nlar›n geniﬂ kitlenin gazete okumad›¤›n›, siyasi haberleri okumad›¤›n› biliyoruz. Ama çal›ﬂan kad›nlar okuyorlar.
ﬁimdi o kad›nlar› da önemsizleﬂtirmemek laz›m. Çünkü o kad›nlar aras›ndan
ç›kacak. Gerçekçi bakarsak ilk önce ﬂu yüzde 10’a ç›karabileceksek o yüzde 10’a girecek kad›nlar onlar olacak. Ama o kad›nlar›n girmesi ve mecliste bugüne kadar politikac›lar›n göstere medikleri bir performans göstermeleri, belki onlar›n kendi bölgelerindeki seçmenlerin kuracaklar› iliﬂkiler çerçevesinde kad›nlar› harekete geçirecek bir motivasyon olabilir. Bugüne kadar gördü¤ümüz kad›n politikac›lar böyle bir
model yaratmad›lar maalesef. Ama iyi modeller yarat›l›rsa, o kad›nlarda ilgisini
artt›r›c› bir faktör olacakt›r. Onun için ben yani ﬂimdilik daha kolay harekete geçirilebilir kad›nlardan baﬂlaman›n gerçekçi oldu¤unu düﬂünüyorum.

Serpil Zorbozan
Buyurun.
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Bir Kat›l›mc›
Mesle¤imi yapm›yorum ﬂu anda, yapam›yorum daha do¤rusu. Dolay›s›yla siyasi partide çal›ﬂmak ilk düﬂüncem oldu. Hasta olmuﬂ olmama ra¤men en az›ndan
katk› olarak. Fakat ayd›n kad›n›n, arkadaﬂ›m›z›n dedi¤i gibi politik partide çok az
oldu¤unu gördüm ve inceledi¤im zaman seçim sistemimizden tutun, parti tüzüklerinden tutun, programda yaz›yor baz› ﬂeyler, mesela kültür yaz›yor, sanat yaz›yor,
sa¤l›k yaz›yor, e¤itim yaz›yor. Fakat bununla ilgili hiç bir araﬂt›rma, geniﬂ çapl› bir
araﬂt›rman›n yap›lamad›¤›n›, hizmetin getirilemedi¤ini görüyorsunuz. Dolay›s›yla
belli bir zamandan sonra o çal›ﬂan kad›nlar, bir yerde sanki kermes yap›p kat›l›p
götürmek durumuna geliyorlar kad›nlar komisyonunda ve de komisyonculuk oynama
diyorum ben art›k. Çünkü o kadar çok komisyonlar aç›lmaya baﬂlad› ki partilerde.
Genel anlamda ilçelerin ihtiyaçlar›n› göremiyorlar ve global düﬂündü¤ünüz zaman
çok fazla dünya vatandaﬂ› olarak düﬂünüyorum kendimi. Asla bir Türk vatandaﬂ›
öncelik de¤il, önce dünya vatandaﬂl›¤›d›r. Bunu anlatmaya çal›ﬂt›¤›n›z zaman art›k
siz bu defa düﬂman oluyorsunuz. Ondan sonra bak›yorsunuz, diyorsunuz ki mahalle
mahalle dolaﬂmak laz›m. Mahallesini tan›mayan insan›n ilçesine hizmeti olmaz. Üstelik de devlet birimleri aras›nda o kadar çok koordinasyonsuzluk var ki, bunlar›
oluﬂturacak mahalli devletlerin kurulmas› gerekli diye üstüne bast›r›yorsunuz ve bir
bak›yorsunuz ki baﬂ›n›zda çal›ﬂaca¤›n›z bir kasap var, bir bakkal var, bir baﬂka kiﬂi
var komisyon baﬂkanlar› olarak. Anlatmaya çal›ﬂ›yorsunuz ve kanun tasar›s› gibi
veriyorsunuz ki meslekte çok çal›ﬂmalar yapt›m ve gönderdim. Baz› ﬂeyleri de ayn›
meslekte olan, ayn› fikirde olan meslektaﬂlar›m oldu¤unu da görüyorum. Fakat onlar›n has›r alt›nda oldu¤unu görüyorsunuz ve bu defa y›lmak de¤il, kendinizi rölantiye al›yorsunuz, rölantiye ald›ktan sonra da bu defa tamam art›k baﬂ›mdakine de
hürmet eder duruma gelemiyorum diyorsunuz ve b›rak›yorsunuz bir yerde. Fakat
orada da b›rakmamak laz›m, yine mahalli çal›ﬂmak laz›m. Tabii parti üyeli¤inden istifa etti¤ime piﬂman›m. Fakat orada o ismi b›rakmak bile zul geldi bir insan olarak.
Çünkü bu kadar paralanm›ﬂ partilerde hangisine çal›ﬂacaks›n›z, çal›ﬂacak yer yok,
güvenemezsiniz.
Bu defa mahalli olarak mahallenizin organizasyonunu sa¤lay›p bir kahvehane
derne¤ini ald›k. ﬁu anda 9 kad›n, 2 erkek var aram›zda. Bu ﬂekilde yavaﬂ yavaﬂ federasyonlara gidip bunu daha sonra politik partiye taﬂ›mak gereklili¤ini hissediyoruz. Bilmiyorum, do¤ru mu yanl›ﬂ m› bizim düﬂüncemiz bu ve di¤er derneklerle de
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faaliyet olarak çevre dernekleriyle, di¤er derneklerle koordinasyon olarak çal›ﬂmaya
çal›ﬂ›yor. Bunun bir örnek olmas›n› diliyorum. Çok teﬂekkür ederim. Benim söyleyece¤im bu kadar fakat isteyen insan dahi o politik partide var olabilmek için çal›ﬂmak mecburiyetinde. Ayd›n kad›na kesinlikle ödün verilmiyor, sizi geriletmek için ilk
baﬂta siz çok fazla ilerlediniz, kelimesiyle paylaﬂ›yorsunuz ve en son ailenize dil
uzatmaya kalk›ﬂ›yorlar.

ﬁirin Tekeli
Buna karﬂ›, söyledi¤iniz bir çok ﬂey benim için çok ilginç. ‹ki noktada iki bilgi
aktarmak istiyorum. Bir tanesi ﬂu. Do¤rudur, gerçek sorunlar›n üzerinde durulmuyor. Biz bunu saptad›k ve iﬂin o taraf› siyasal partiler asl›nda sorunlar üzerine çözüm üretmesi gereken kuruluﬂlard›r, sonra da onu yapan adamlar› devﬂirecek kuruluﬂlard›r. Bu ilkini yapm›yorlar, yapanlar daha çok o konularla ilgili kuruluﬂ, dernek
lerdir, vak›flard›r. Biz bu saptamadan yola ç›karak bir çal›ﬂma baﬂlatt›k. Yani ne
kadar zamanda onu gerekti¤i yere götürebiliriz onu bilemiyorum, ama ayda bir kad›nlar taraf›ndan önemli ve kad›n›n bak›ﬂ aç›s›yla da bak›ld›¤› zaman bugüne kadar
görülmemiﬂ bir sürü problemin görülebilece¤i alanlar› saptad›k ve bu alanlar için fikir üretmiﬂ, çözüm üretmiﬂ, proje üretmiﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›n› davet ediyoruz,
onlar›n görüﬂlerini al›yoruz, siyasal partili kad›nlar da dinliyorlar.
Bunun ilkini yapt›k 28 ﬁubat günü. “Sa¤l›k Kad›n Bak›ﬂ Aç›s›” diye. Son derece verimli bir toplant› oldu. Çünkü bu konuda çal›ﬂan pek çok kuruluﬂta asl›nda hekimler kad›n, ebeler kad›n, hemﬂireler kad›n, evde hastaya bakan kad›n, bu sorunu
yaﬂayanlar kad›n, fakat görüﬂü al›nmayan kad›n. Biz bunu k›rmak için böyle bir ﬂey
baﬂlatt›k ve muhtemelen de yak›nda bunu bir kitapç›k haline getirece¤iz. Bundan
sonra e¤itim var, ondan sonra yerel yönetimler var, ondan sonra d›ﬂ politika gelecek, ondan sonra baﬂka sorunlar gelecek. Sadece kad›n dünyas›na hapis olmak istemiyoruz, d›ﬂ politika da bizi ilgilendiriyor diye düﬂünüyoruz. Böyle bir dizi baﬂlatt›k, buradan da baz› sonuçlar ç›kacak.
‹kinci söyledi¤iniz bence çok önemli. Kad›nlar oraya gittikleri zaman, kap›y›
çald›klar› zaman da ayd›n olsunlar, olmas›nlar yeni gelen herkes partide tedirginlik
yaratacakt›r. Çünkü partiler çeﬂitli hiziplerden oluﬂuyorlar. Delege seçimlerinde falan bunlar çok önemli rol oynuyorlar. Dolay›s›yla asl›nda ﬂimdi bu dertlere bakarsan›z bütün siyasi parti yöneticileri ne güzel biz KADER’in kampanyas›n› destekliyo-
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ruz diyorlar, demek zorundalar. Ama gerçekte ne kadar yapacaklar? ‹ﬂte orada bizim önerimiz ﬂu. Bu kampanyay› ciddiye alan kad›nlar partilere tek baﬂ›n›za gitmeyin, 3510 kad›n bir araya gelin, orada yaln›z kalmay›n. Bir arada olun, aran›zda bir
dayan›ﬂma kurun. Tek baﬂ›n›za olursan›z çok y›pran›rs›n›z, kolay y›prat›l›rs›n›z, püskürtülürsünüz. Ama 10 kad›n olursan›z belki de bu çemberi k›rmak mümkün olabilir.

Kat›l›mc›
Çünkü yine önümüze geçiyorlar bir ﬂekilde bölüyorlar, aram›zdan birini al›p bölüyorlar ve bu gerçekleﬂti. En son söyledi¤im, sözde mahalle parlamentolar› kurulacak bu ülkede. Bütün partilerden oluﬂan kad›nlar›n daha fazla oluﬂtu¤u mahalle
parlamentolar›na ihtiyac›m›z var. Çünkü ancak bu ﬂekilde bilinçlendirebilece¤iz insanlar›. Fakat burada da vatan haini ilan edildim ve de delegelikten at›ld›m.

ﬁirin Tekeli
Y›lmamak gerekir diyoruz.

Serpil Zorbozan
Baﬂka soru sormak isteyen? Buyurun.

Kat›l›mc›
ﬁimdi ﬁirin Han›m o söylediklerinizde bir eksiklik var. Asl›nda telaffuz ettiniz
ama az ettiniz. As›l sorun sadece kad›n olarak de¤il, ülke sorunu, temel e¤itim sorunu, kültür sorunu. Cumhuriyetten sonra Türkiye’de tüm verilen haklar tepeden
zembille indirilmiﬂtir, hiçbir ﬂey mücadele ile al›nmam›ﬂt›r. ‹lke mücadele olmal›, mücadeleye dayanmal›. E¤er mücadele etmezseniz, bir ﬂey vermezseniz o söyle di¤iniz
gibi bir kotaya mahkûm edersiniz kendinizi. O kotaya s›¤›nmaya hakk›n›z yok. E¤er
mücadeleci olursan›z o kotay› siz kendili¤inizden k›rars›n›z, tüm toplum k›rar, tüm
Türkiye olarak bunu k›rar›z. ‹nsan haklar› olmad›¤›, neye el atarsak atsan›z, atal›m
kad›nlar e¤itimin olmad›¤›, kaderci oldu¤u sizin KADER de¤il, di¤er anlamda kaderci
oldu¤u, bunlar k›r›lmad›¤› müddetçe bu toplumun hiç bir yere gitmesi mümkün de¤il,
toplumun içinde de kad›n›n bir yere gitmesi mümkün de¤il. ﬁimdi parlamento diyoruz, ﬂu parlamentoya bakt›¤›m›z zaman asl›nda yani üzücü, ﬂöyle gözüküyor. Baz›
programlar var, “Çocuktan al haberi” olay›nda çocu¤a sorulan “Parlamento nedir”
sorusuna, “‹nsanlar›n kavga etti¤i bir yer” denilen bir toplumda o zaman çok ﬂeyle-
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rin de¤iﬂmesi laz›md›r. Yani temele inece¤iz. Nedir o? E¤itim, kültür bunlar›n kesinlikle güncel, mesela o 8 y›ll›k temel e¤itim sorunu. Esas›nda bunlar göstermeliktir.
Neden göstermeliktir? ﬁeyden sonra, yani çok partili döneme geçtikten sonra kökten dincili¤e dayal›, aﬂa¤› yukar› 50 y›l, yar›m as›rd›r böyle bir e¤itim söylene söylene geliyor, bir yerde biraz evvel yine sizin de söyledi¤iniz gibi rejimin tehlikeye girdi¤i
noktalarda silahlar›n gölgesinde baﬂka yöne götürülüyoruz. Ne oluyor? Dedi¤iniz gibi ﬂu andaki hükümetin ve ﬂu andaki Türkiye’deki demokrasinin, pardon demokrasiden bahsetmek mümkün de¤il. O zaman ilke e¤itim diye baﬂlay›p ona göre toplumsal bir bütünlük içerisinde ele almak gerekir diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.

Serpil Zorbozan
Teﬂekkür ederiz. Yurdagül Han›m sizin sorunuz vard›, onu alal›m.

Bir Kat›l›mc›
Benim size soru sormak de¤il de, ilave olarak beyefendiye kat›l›yorum. Demokrasinin yerleﬂmesi kad›n erkek ayr›m›n› gerektirmiyor. Örne¤in Tansu Çiller’i örnek
verebiliriz. Diyoruz ki kad›nlar kat›l›rlarsa politikaya, iﬂte ﬂiddet daha azal›r, insanc›l duygular daha fazlad›r kad›nlar›n. Ama buna olarak bir Margaret Teatcher’› yine
en yak›n Türkiye’de Tansu Çiller’i verebiliriz. Tansu Çiller seçildi¤inde bir bayan baﬂbakan diye hepimiz birer kad›n olarak destekledik. Fakat analar›n biliyoruz, eﬂlerin
en çok a¤lad›¤› dönem, kayb›n en çok yo¤un dönem Tansu Çiller dönemi olmuﬂtur.
Onun için yani kad›nlar›n politikaya at›lmas›, iﬂte ﬂiddeti azaltaca¤›, sevgiyi artt›racak diye bir ﬂey söz konusu de¤il. Bunu herhalde insanc›l grubu kad›n da olsa, erkek de olsa içinde yerleﬂecek. Demokrasi anlay›ﬂ› içinde olacak ki bu insanda en iyi
e¤itimi alm›ﬂ bir insan olarak günümüzde e¤itim de önemlidir diyoruz. Herhalde
bunlar çok önemli k›stas de¤il.

ﬁirin Tekeli
ﬁimdi bak›n orada yani hakl› olabilirsiniz bu görüﬂte. Kendimi örnek vereyim,
ben de Tansu Çiller parti baﬂkan› olarak seçildi¤i zaman bir grup kad›nla beraberdim, biz hepimiz ﬂapkalar›m›z› att›k yani. Türkiye için çok hoﬂ bir geliﬂmeydi diye
düﬂündük ve çok k›sa zamanda hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›k. Yaln›z ﬂu olaya bir de böyle bakmak gerekiyor. E¤er Tansu Çiller tepeden inme biçimde fevkalade, yaln›z bir
ﬂekilde bir vitrin de¤iﬂikli¤i, bir imaj de¤iﬂikli¤i ad›na asl›nda politik bir tecrübesi ol-
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mayan bir insan olaraktan oraya gelmemiﬂ olsayd› ve tek olmasayd›. Sonra tabii
bu tek seçici oldu¤u için maalesef iyi örneklerde getirmedi. Yani Meral Akﬂener de
muhtemel hayal k›r›kl›¤› yaratan bir bakan oldu. Ama böyle olmasayd› biz niye
oranlar üzerinde duruyoruz, niye say›lar üzerinde duruyoruz? Çünkü bir tak›m eﬂitler var. Tek tek girdikleri zaman orada egemen olan kurallara teslim olmamalar›
mümkün de¤il. Hatta tek olduklar› için o egemen kurallar› daha bile keskin bir ﬂekilde uygulamak zorunda kal›yorlar. Mrs.Teatcher, daha önceki kabinelerde bayan kad›n bakanlar varken, Mrs. Teacher kabinesindeki bütün kad›nlar› tasfiye etmekle iﬂe
baﬂlam›ﬂ bir kad›nd›r. Tek kad›n olmak iste¤i ve erkeklerden daha keskin, daha savaﬂç› iﬂte ‹ngiltere’nin y›llard›r yapmad›¤› Fokland Savaﬂ›n› yapmak gibi. Bunu de¤iﬂtirmenin yolu asl›nda kad›nlar› tek olmaktan ç›kartmakt›r. Aralar›nda diyalog
olan, birbirini denetleyen ve d›ﬂar›dan kad›n hareketi taraf›ndan denetlenmeye aç›k
bir kad›n grubunun oluﬂmas›d›r.
Nitekim bir Norveç örne¤i bunu kan›tl›yor, bir ‹sveç örne¤i bunu kan›tl›yor, bir
Finlandiya bunu kan›tl›yor. Belki en iyi gösterebilen Norveç örne¤i. Norveç’te çok
güçlü bir kad›n hareketi var. Toplumda feminist bir hareket, yani geniﬂ anlamda çok
güçlü bir kad›n hareketi var. Bu kad›nlar›n ço¤u asl›nda o tezgah›n hareketinden
geçerek politikaya giriyorlar ve model de¤iﬂtiriyorlar. Yani kad›nlar›n politikaya bak›ﬂ tarz›n› de¤iﬂtiriyorlar hakikaten. ﬁeye ben orada kat›l›yorum, çok daha bar›ﬂç›l,
çok daha insani, çok daha sevecen kurallar geliﬂtiriyorlar ve yerleﬂtiriyorlar. Biliyorsunuz Norveç’in y›llarca ve y›llarca 10 küsur y›ldan uzun bir süre baﬂbakanl›¤›n›
yapan Gurop Gugland ﬂimdi bir uluslararas› kurulun baﬂ›na geçti. ﬁöyle bir hikaye
anlat›l›r yani Norveç için anekdot. Küçük bir o¤lan çocu¤u, bir gün annesine soruyor
“Anne Norveç’te erkekler de Baﬂbakan olabilir mi” diye. Ama Gugland zaman›nda
hakikaten daha öncesine göre politikan›n yap›l›ﬂ tarz› de¤iﬂtiriliyor. Mesela küçük
bir örnek vereyim, bunlar önemsiz gibi görünen ﬂeyler ama bence son derece önemli
ayr›nt›lar.
‹ki örnek verece¤im. Bir tanesi ﬂu. Gugland’›n kabinesinde çok genç bir kad›n
bakan var ve küçük bir bebe¤i var. Bu bebekli bakan bir kere çok istisnai bir ﬂey, yani küçük çocu¤u olan bir kad›n›n politikaya girmesi, ona çok önemli bir bakanl›k görevi verilmesi. Bunu yap›yor, ama buna çözüm de getiriyor. Bakanl›k makam odas›n›n yan›nda emzirme odas› da aç›l›yor bakan için. Yani bu kad›n›n hayat›n›n bütünlü¤ü göz önünde tutuluyor ona göre de¤iﬂiklikler yap›l›yor. Ayn› ﬂey bir süre sonra

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1767

7 levent 1.0xp

10/4/08

4:42 PM

Page 1768

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

yine Norveç’te d›ﬂiﬂleri bakan› ile ilgili bir hikayedir bu. Çok ciddi bir görüﬂme yap›l›yor, randevu al›nm›ﬂ falan. Galiba Frans›z heyetiyle görüﬂüyor, bunu bize Frans›z
araﬂt›rmac› aktard› bilgi olarak. Saat 5’e yaklaﬂ›rken “Lütfen konuyu toparlayal›m,
ben çünkü gidece¤im, çocu¤u kreﬂten alaca¤›m” diyor. Bu bir erkek bakan. Yani modeller de¤iﬂiyor. Bu güne kadar bu hep böyledir, böyle gidecek diye belledi¤imiz yolu,
politikan›n kurallar›n› da de¤iﬂtirmeye baﬂl›yor kad›nlar.
Kad›n bedeninin soyutlanmas›, yok say›lmas›, bir erkek üniformas› içine s›k›ﬂt›r›lmas› gerekmiyor art›k. Fransa’da ayn› örnek vard›r. Segunel Voyelle bunu söylemiﬂ ve yapm›ﬂt›r. Fransa’da kad›n›n politikadaki sorunu bu kürsüye hamile bir kad›n
ç›kmadan çözülmeyecek demiﬂtir ve kendisi hamile kalm›ﬂt›r. Hakikaten millet meclisinde oldu¤u dönemde. Hale’nin vurgusu çok önemli. Yani politikac› olmak için bedenden vazgeçmek gerekmiyor. Ayr›ca günlük hayat›n insan ihtiyaçlar›na göre, kad›n ihtiyaçlar›na göre dönüﬂtürülmesi gerekiyor. Erkeklerin de bu kurala uymalar›
gerekiyor. Erkek bakan›n da icab›nda kreﬂten gidip çocu¤unu almas› gibi. Ama bütün bunlar tek tek kad›nlarla mümkün de¤il, yap›lamaz. Tek tek kad›nlar orada tutsak olmaya mahkumdurlar.

Hale Soygazi
Ben de zaten bir ﬂeyden bahsettim. Yani kad›nlar kendileri için politika ürettikleri zaman politikay› de¤iﬂtirebilirler diye. Yoksa kendisi için politika üretemeyen
kendi bedeni, kendi hayat›yla ilgili, kendini sorgulamayan, politikaya sahip ç›kmayan
kad›n, evet örne¤ini ver di¤iniz say›n Tansu Çiller. Erkek söylemi erkeklerden daha
fazla savunan bir kad›n Tansu Çiller. Yani art›k kad›n kimli¤i yok onun bence olmad›.

ﬁirin Tekeli
Ama ﬂunu da kaydetmek laz›m. San›yorum Tansu Çiller ﬂunun fark›n da. ‹ktidara geldi¤i zaman sahip oldu¤u kad›n deste¤ini kaybetti¤ini. Dolay›s›yla toplumdan mesaj var, kad›nlardan gelen bir mesaj var ve buna ald›rmamalar› mümkün de¤il. Dolay›s›yla bu bask›y› biz yarataca¤›z onlar›n üstünde.

Hale Soygazi
Yani bir ﬂeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani kad›nlar kendilerini de¤iﬂtirdikleri zaman politika de¤iﬂecek. Ütopik bir ﬂeyden bahsetmiyorum. Kad›nlar zaten
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politikaya girdikleri zaman politika de¤iﬂir demiyorum, öyle bir ﬂey demem.

ﬁirin Tekeli
Unutmay›n ki Tansu Çiller Türkiye’de çok istisnai bir ﬂey yapm›ﬂ. Kocas›na soyad›n› vermiﬂ bir kad›nd›r. Medeni Yasa’ya ayk›r› bir husustur.

Serpil Zorbozan
Gülsüm Han›m söz istiyordunuz san›r›m, buyurun.

Gülsüm Ergin
Öncelikle katk› sunmak aç›s›ndan söyleyece¤im art› bir de baﬂka aç›dan bakmak gerekti¤ini. Bütün bayan arkadaﬂlar›n 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nü kutluyorum. Her ﬂeyi biz sembollerle kutluyoruz. Do¤um günleri, anneler günü, evlilik y›ldönümleri, babalar günü. Bugünü de sembolik olarak kabul etmek istemiyorum aç›kças›. Bunun mücadelesini de¤iﬂik boyutlarda, iﬂte KADER gibi, di¤er siyasi partilerde oldu¤u gibi veya di¤er toplumun içerisinde bulunan sivil toplum örgütlerinde
de bu mücadelenin devam etmesi anlam›nda.
ﬁimdi tavuk mu yumurtadan ç›kar, yumurta m› tavuktan ç›kar diye böyle bir
bakmak gerekiyor bence. Nedeni de bu toplumun üret kenli¤inde bulunan kad›nd›r,
çocuk do¤uran kad›nd›r, erkek çocu¤udur, k›z çocu¤udur. K›z çocu¤u oldu¤u zaman
eﬂinin ve toplumun tüm de¤er yarg›lar›n› üzerinde taﬂ›yan kad›nd›r, erkek çocu¤u
oldu¤u zaman tam tersi babas› olur. Ama bu kad›n bu kadar ezilmiﬂli¤ine ra¤men
erkek çocu¤unu yetiﬂtirirken bunlar› bilmesine de ra¤men hep ona evinde kendisinin
önünde bir de¤er vermeyle baﬂlar e¤itimine. Bu e¤itimi bu ﬂekilde vermemesi için
öncelikle genel anlamda toplumda bir e¤itim kampanyas›n›n baﬂlamas› gerekir diye
düﬂünüyorum. E¤itim kampanyas› demek ﬂu anlama geliyor benim düﬂünceme göre.
E¤er aile içerisinde bir k›z bir erkek çocu¤u varsa öncelikle erkek çocu¤unun okutulmas› noktas›nda hem anne hem baba ikisi birden ilk ivedi olarak onu düﬂünürler.
Halbuki k›z çocu¤unun düﬂünülmesi gerekir. Bunun yayg›nlaﬂt›r›lmas›, bunun kabul
ettirilmesi gerekiyor. K›z çocu¤u do¤urdu diye kendini öldüren kad›nlar var. Bunlar›n
bu anlamda e¤itilmesi gerekti¤i ﬂeklinde bir çal›ﬂman›n yap›lmas› gerekiyor. Do¤al
olarak bu çal›ﬂmalar›n tümü partilerde olacakt›r. ‹ﬂte sivil toplum örgütleri içerisinde sizin biraz önce söyledi¤iniz gibi biraz yukar›da e¤itim alm›ﬂ han›mlar›m›zda
da ayn› s›k›nt›lar yaﬂand›¤› için oralarda denenecektir. Ama siyasi partiler tama-
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men tabana yay›larak, ben bunu ﬂöyle tarif edeyim. Bir vücuttaki k›lcal damarlara
kadar, yani t›rna¤›m›z›n ucundan beynimizin hücrelerine kadar yay›labilecek bir çal›ﬂmayla, bir sistemle ancak bunun baﬂar›labilece¤ine inan›yorum.
Örne¤in Güneydo¤u’daki bir kad›na ulaﬂamad›¤›n›z süre içerisinde, yani ben
burada kendimi kurtarm›ﬂ›m, siyasi parti içinde kendimi kabul ettirmiﬂim, bir yerlere gelmiﬂim, ama ben bireysel olarak bir yerlere gelmiﬂimdir. Demin de dedi¤iniz gibi
orada hapsedilece¤imdir. Çünkü benim söz hakk›m sadece parmak kald›rarak oy
say›s›yla onaylanacakt›r ve o ço¤unlu¤un kabul etti¤i ﬂekilde tüzü¤e, programa iﬂte yasaya, anayasaya geçecektir, ondan sonra da uygulamaya baﬂlayacakt›r. Bu
anlamda bir de öyle bakmak laz›md›r. Do¤udaki kad›n› da e¤itelim, oralara da gidelim. O k›lcal damarlar›m›z›n en uç noktalar›na giderek bunu yayg›nlaﬂt›rmam›z gerekti¤ine inan›yorum. Böyle olmazsa ne KADER ne siyasal partiler içerisindeki bayan arkadaﬂlar›m›z›n, ne di¤er kad›n örgütlenmeleri sivil toplum içerisindeki baﬂar›l›
olma ﬂans›m›z›n çok fazla olaca¤›na inan›yorum. Nas›l olur? Bu ancak iﬂte geliﬂmekte olan ülke s›fat›ndan geliﬂmiﬂ ülke s›fat›na geldi¤imiz noktada, baﬂar›ya son
derece yak›n olaca¤›m›za inan›yorum. Bu anlamda e¤itim çal›ﬂmalar› içerisinde nas›l bir de¤erlendirme yap›yorsunuz?
Özellikle KADER için de size soruyorum, bir de Hale Han›m’a soruyorum. Siz
bu anlamda nas›l bir e¤itim çal›ﬂmas› yap›yorsunuz? Sadece kad›n oldu¤u için de¤il, gerçekten toplumda önce insan, insana de¤er verme mant›¤›yla m› de¤erlendirip bak›yorsunuz? Onu size yöneltiyorum. Teﬂekkür ederim.

ﬁirin Tekeli
ﬁimdi ben çok k›saca ﬂunu söyleyeyim. Söyledi¤iniz do¤rudur, bütün ön yarg›lar›n
de¤iﬂtirilmesi gerekir. Bu e¤itim söyleminin baﬂtan aﬂa¤› de¤iﬂtirilmesini gerektirir. Ama
biz KADER olarak bununla u¤raﬂm›yoruz, u¤raﬂam›yoruz. Yani biz kader olarak hedefimizi çok dar ve s›n›rl› olarak koyduk. Biz bütün kad›n sorunlar›n› çözmek gibi bir iddiayla ortaya ç›kmad›k, yapamay›z zaten böyle bir ﬂey. Ama bununla u¤raﬂan dernekler var.

Gülsüm Elbin
Pardon, yani bu siyasal partiler baz›nda da bask›y› oluﬂtururken sivil toplum olarak o k›lcal damarlara kadar olmayacak m›?
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ﬁirin Tekeli
Mesela bizim KADER olarak yapabilece¤imiz demin sözünü etti¤iniz sa¤l›k için
biz o konuda çal›ﬂan sivil toplum kuruluﬂlar›n› bir araya getirip çözüm önerisi ald›k.
Ne yapmak gerekir, politik olarak ne yapmak gerekir? Bunu bir araya getirdik. Çünkü ço¤u örgütün birbirinden haberi yok asl›nda. Yani bunlar›n bir araya getirilmesi,
projelerin eklenmesini sa¤lamak bile bir iﬂ diye düﬂünüyorum. Ayn› ﬂeyi e¤itimde de
yapaca¤›z. Ama e¤itim konusunda çal›ﬂan sivil toplum kuruluﬂlar› var ve iﬂin hoﬂ
taraf› bunlar›n ço¤u kad›nlar taraf›ndan kurulmuﬂ, kad›nlar taraf›ndan yürütülen
projeler. Ne yap›yor bu kad›nlar, neyi neresinden düzeltmeye çal›ﬂ›yorlar, ne gibi
öneriler getiriyorlar? Bütün bunlar› ayn› ﬂekilde bir araya getirece¤iz, siyasal partilere önerece¤iz. Yani sa¤l›kta bizi izlemeye gelmiﬂ olan bütün siyasi partili kad›nlar
biz bunu partimize rapor edece¤iz diye gittiler. Hepsi için ilginç ﬂeyler vard› orada.
ﬁimdi ne kadar rapor ederler, partiler bunu ne kadar ciddiye al›r onu bilemiyorum.
Ama hiç de¤ilse somut projelerin üretilmesi aç›s›ndan bunlar› yapaca¤›z. Ama biz
bunlar› kad›n politikac›lara ortak bir zemin yaratmak için yap›yoruz. Yoksa bilfiil bu
e¤itim çal›ﬂmas›n›n kendisini KADER yapamaz. Ama onu yapan çeﬂitli sivil toplum
kuruluﬂlar var ve o sivil toplum kuruluﬂlar›n›n aralar›nda bir iliﬂkiye girerek dedi¤iniz
do¤rudur, partilere bunu dayatmas› gerekiyor.

Gülsüm Ergin
Pardon, bir ﬂey daha vard› orada söyledi¤iniz, not alm›ﬂt›m. Partilere bayanlar›n tek tek de¤il, topluca yan›na 35 kiﬂiyi alarak gitmesini söylediniz. Tamam, 35
kiﬂi alarak çal›ﬂ›lacak, bu seçim süreci yaﬂanacakt›r. Bu 6 ayd›r, 1,5 y›ld›r neyse.
Oraya bugün iﬂte “Ben partiye gidip biraz çal›ﬂma yapmak istiyorum, çal›ﬂaca¤›m.
KADER’e de gidip bildireyim bunu. ‹ﬂte 35 kad›nla biz gittik, ama bir yerlerde olmak
istiyorum. Düﬂüncemi herhalde söylersem beni desteklerler” niyetiyle gelenlerin
destekleyece¤ini hiç zannetmiyorum. Oralarda herhalde tabanlara bu müddet y›llara yayg›n bir süreci kapsayan çal›ﬂmayla kendini o parti içinde kabul ettirmiﬂ, belirli yerlerde görev alm›ﬂ, tecrübe sahibi olmuﬂ ve ondan sonra bir yere gelme aﬂamas›n› sa¤layabilece¤ini sand›¤›m›z insanlar› herhalde destekleyeceksiniz diye alg›lad›m ben. Herhalde tersi olaca¤›n› zannetmiyorum. ‹nﬂallah öyle olmaz, yoksa o
kad›nlar› bir yerlere getiririz. Tansu Çiller örne¤ini demin arkadaﬂ›m›z verdi. Ben konuﬂmak dahi istemiyorum o örne¤i. Çünkü o bireysel bir tav›rd›, yap›yd›, kendisinin
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bizi temsil etti¤ine inanm›yorum. Bizler daha tutarl› ve duyarl›, tav›rl›, erkek gibi
kad›n de¤il, kad›n gibi kad›n oldu¤umuzu her yerde ispatlayan insanlar›z diye düﬂünüyorum.

ﬁirin Tekeli
Ama iﬂte sizlerin de siyasi partilere girmesi gerekiyor o zaman.

Gülsüm Ergin
Ben zaten oralarday›m.

ﬁirin Tekeli
Dolay›s›yla artmas› gerekiyor.

Gülsüm Ergin
Ben zaten oralarday›m, uzak de¤ilim.

ﬁirin Tekeli
Benim talebim ﬂu, benim ricam ﬂu.

Gülsüm Ergin
Sizin söyledi¤iniz olay özellikle dikkatimi çekti de onun için. 35 kiﬂiyle birlikte gidin dedi¤iniz zaman k›stas nedir, orada destekleyece¤iniz insan k›stas› m› olacakt›r?

ﬁirin Tekeli
ﬁimdi bizim baﬂlatt›¤›m›z kampanyaya “Kad›nlar siyasi partilere üye olun”
kampanyas› aç›s›ndan söylüyorum çok kad›n gidin diye. Yani çok basit bir önerim
var. Ben siyasi partinin içindeyim diyorsunuz ama yak›n çevrenizde siyasi parti
üyesi olmayan ama sizce olmas› iyi olacak akraban›z vard›r, komﬂunuz vard›r, iﬂ
arkadaﬂ›n›z vard›r bu kad›nlar› ikna edin diyorum. Yani bir kad›n on kad›n olsun.

Gülsüm Ergin
Bu kampanya çok yerinde olur inﬂallah, baﬂar›ya ulaﬂ›r gerçekten. Olumlu ama
bence bu kampanyay› biraz geniﬂletmelisiniz. KADER olarak demelisiniz ki, ﬂu anda
mevcut yani siyasi partilerde üye olan kad›nlar›n da partilerde çal›ﬂan kad›nlar›n da
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KADER’e üye olmalar› anlam›nda bir kampanya baﬂlatsan›z hiç fena olmaz.

ﬁirin Tekeli
‹nﬂallah, inﬂallah olur.

Gülsüm Ergin
Teﬂekkür ediyorum.

Hale Soygazi
Ben ﬂöyle düﬂünüyorum. E¤itim dediniz de genel bir e¤itim kavram›n›n bu söyledi¤iniz soruna cevap vermeyece¤ini düﬂünüyorum. Cinsiyet iﬂ bölümünün, cinsiyet
ayr›mc›l›¤›n›n terk edilmesi laz›m kurumlar içinde, en basit evlilik kurumu içinde. Evlilik kurumu içinde e¤er bir hiyerarﬂi varsa, e¤er bir cinsiyetçi iﬂ bölümü varsa erkek
çocu¤unu öyle yetiﬂtirir kad›n.

ﬁirin Tekeli
Kad›n eserleri kütüphanesi de¤il mi? Kad›nlar için bir bellek oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor. Kad›n hareketini üretti¤i malzemeyi toplamaya çal›ﬂ›yor, arﬂivleﬂmeye çal›ﬂ›yor.
Çünkü demin beyefendi bir ﬂey söylüyordu, ben orada küçük bir saptama yapmak istiyorum. Türkiye’de kad›nlar, haklar›n› kazanmak için mücadele etmiyorlar, mücadelesiz kazan›lan haklarda kolay savunulmuyor dediniz. Bu Türkiye’de çok s›k söylenen
bir ﬂeydir ama bunun arkas›nda asl›nda bir haf›za kayb› yat›yor. Gerçekten kad›n
eserleri kütüphanesi kurulduktan sonra orada oluﬂan bir tarihçilerin, tarihçiler komisyonunun yapt›¤› çal›ﬂmalarla bir bibliyograf yay›nland› ve asl›nda Osmanl› kad›nlar›n›n daha 1869’dan itibaren bizim bugün tart›ﬂt›¤›m›z birçok meseleyi tart›ﬂmaya baﬂlad›klar› ortaya ç›kt›. Hele hele 1908’den sonra yani görece bir hürriyet havas› yani 2. Meﬂrutiyet dönemine geçildikten sonra kad›n derneklerinde ve dergilerinde
müthiﬂ bir patlama oldu¤u ve çok ciddi olarak kad›nlar›n kendi sorunlar› üzerine kafa yorduklar› görüldü ve gerçekten de bana öyle geliyor ki e¤er 1926’da medeni kanun de¤iﬂikli¤i yap›ld›ysa ki o gün için bir devrimdi, bunun arkas›nda bizim büyükannelerimiz olan Osmanl› kad›nlar›n›n vermiﬂ olduklar› mücadele var. Ama sonradan siyasi konjonktür öyle gerektirdi¤i için diyece¤im, yani bir tek parti yönetimi hiç bir
taban hareketine hoﬂgörü gösterilmedi, hepsi kapat›ld›, her ﬂey partinin kontrolü
içine girmek istendi. Ba¤›ms›z bir kad›n hareketine izin verilmedi.
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(20 Kas›m 1999)

>>> PROF. DR. EROL MAN‹SALI ‹LE LEVENT
SÖYLEﬁ‹S‹
“2000’L‹ YILLARDA DÜNYA ve TÜRK‹YE”
Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar hoﬂ geldiniz. Yaz tatilinden sonra tekrar Levent Söyleﬂileri’ne baﬂlad›k. Geçen sene hat›rlars›n›z, büyük bir keyifle gerçekleﬂtirdik. Çok de¤erli
konuklar›m›z geldi. Geçen sene devam etti¤imiz bu etkinli¤i de yönetim olarak bu
sene de sürdürmeyi hedefledik. Bu ayki konu¤umuz hepinizin yak›ndan tan›d›¤› Prof.
Dr. Erol Manisal›. Hoﬂ geldiniz de¤erli hocam.

Erol Manisal›
Hoﬂbulduk.

Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar, bu ayki söyleﬂide “2000’li Y›llarda Dünya ve Türkiye” üzerine sohbet edelim dedik. Hepimiz yak›ndan izliyoruz iﬂte en son toplant›lar› Türkiye’de yap›l›yor. ‹ﬂte bir MAI tart›ﬂmalar› var, bir sürü anlaﬂmalar, toplant›lar yap›l›yor. Tabii biz buralara gelmeden önce de¤erli hocam›zdan öncelikle Türkiye’nin bir
foto¤raf›n› çekelim istiyoruz. Ekonomik aç›dan, siyasi aç›dan, demokrasi aç›s›ndan
hangi konumday›z onun bir foto¤raf›n› çekerek daha sonra dünyaya do¤ru uzanal›m
diyoruz. De¤erli hocam tekrar hoﬂgeldiniz. Buyurun efendim.

Erol Manisal›
Teﬂekkür ederim. De¤erli arkadaﬂlar ben bugünkü konuﬂmamda 2000’li y›llara
girerken dünya nereye gidiyor, bu dünyan›n gidiﬂi içinde Türkiye’nin durumu ne, iç dinamitler ve dünya gidiﬂindeki d›ﬂ dinamitlerin Türkiye’yi etkileme, yönlendirme yönü
nas›l olabilir konular›n› de¤erlendirece¤im. Bu yeni bin y›la girerken asl›nda bir tesa-
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düf oldu, 1990 sonras› dönem baﬂlad›. Yani Do¤u Bloku çöktü, iki boyutlu dünyada
iki kutuplu dünyadan bir bak›ma tek kutuplu, bir kutuplu dünyaya dönüﬂ baﬂlad› ve
bu tek kutuplu dünyan›n 2000’li y›llar›n baﬂ›nda çok önemli de¤iﬂiklikler getirdi¤ini
görüyoruz ve bu de¤iﬂiklikler Türkiye’yi de etkilemekte ve yar›n daha da büyük ölçüde etkileyecek. Bu 1990 sonras›n›n de¤iﬂiklikleri üzerinde birkaç cümle ile durmak
gerekir. Çünkü bunlar› iyi göremezsek, bunlar› iyi alg›layamazsak, de¤iﬂim sürecinin
köﬂe taﬂlar›n› görmekte zaafa u¤rayabiliriz diye düﬂünüyorum. Do¤u Bloku varken,
iki boyutlu dünyada Do¤u Bloku’nun hâkim oldu¤u veya etkili oldu¤u bir ekonomik
bölge, askeri bölge hatta ideolojik bölge söz konusuydu. Do¤u Bloku ortadan kalkt›ktan sonra bir bak›ma Bat› için en az›ndan ideolojik savaﬂ ortadan kalkt›. Çünkü
öncelikler ideolojik savaﬂa yönelik yap›l›yordu. ‹ktisadi kavga Bat›’da, “Karﬂ›da büyük bir düﬂman vard›r, ideolojik ve askeri bir düﬂman vard›r, dolay›s›yla, biz aram›zdaki rekabeti sorunlar› çizmeyi aﬂmadan s›n›rl› bir ölçüde tutmak zorunday›z” gibi
bir yaklaﬂ›m söz konusu idi. Do¤u Bloku ortadan kalkt›ktan sonra Bat›’ya göre ideolojik ve askeri, içebilir miyim say›n baﬂkan?

Yahya Ar›kan
Buyurun. Sigara da içebilirsiniz, sohbet ediyoruz.

Erol Manisal›
Askeri ve ideolojik tehdit ortadan kalkt›ktan sonra bat› büyükleri aras›nda,
baﬂta Amerika ve Avrupa olmak üzere rekabet çok daha yo¤unlaﬂt›. ‹ﬂte bu rekabet basit bir rekabet de¤il, rekabet kelimesi olay›n büyüklü¤ünü biraz göz ard› ettiriyor. Hani bir s›n›fta, okulda rekabet gibi vs. böyle basite indirgeyen, bir ﬂeyleri iyi
yapan öne ç›ks›n gibi. Öyle de¤il, bu rekabet dünya pastas›ndan pay alma, güç kavgas› rekabeti olarak ortaya ç›k›yor ve bunun siyasi, askeri, ekonomik, kültürel boyutlar› bir bütün halinde. Sadece bir ekonomik rekabet teknoloji meselesi de¤il,
onun çok ötesinde. Ekonomik kültürü veyahut kültürü götürdü¤ünüz zaman, teknoloji de bazen onun arkas›ndan geliyor veya tersi yumurta tavuk gibi kimin kimden
ç›kt›¤› do¤du¤u anlaﬂ›lm›yor. Birbirine ba¤›ml› halde çünkü. Rekabet ﬂundan kaynakland› ilk önce. Kapal› olan Asya, Kafkasya’dan Çin’in do¤usuna kadar, Japonya’ya kadar, Güney Kore’ye kadar olan bölge birden bire aç›ld› yahut aç›lmakta.
Bunun içinde do¤al kaynaklar var, enerji kaynaklar›, petrol ve do¤algaz. Bunun için-
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de Türkiye’nin pazar› söz konusu. Sadece Çin ve Hindistan dünya nüfusunun yüzde
35’ini kaps›yor. Burada rekabetin arkas›nda hâkim olma, dünya devleti olma yolunda siyasi ve stratejik bak›ﬂlar var. Zaten 1990’dan sonra, hemen hemen 1991 y›l›nda Avrupa Birli¤i Maastricht anlaﬂmas› yapmak zorunda kald›. Belki Do¤u Bloku
çökmeseydi Maastricht Anlaﬂmas› diye bir anlaﬂma olmayacakt› veya 20 sene
sonra vs. olacakt›. Hemen 1991’de o zamanki 12’ler, Avrupa Birli¤i’nde Maastricht’i
yapmak zorunda kald›lar. Ne yapal›m dediler, 12 üye o zamanki kendi yönetim güçlerini erklerini merkezi otoriteye uluslar üstü otoriteye devretsin, Avrupa Birli¤i
Parlamentosu’na, Avrupa Birli¤i Komisyonu’na, Avrupa Birli¤i Bakanlar Konseyi’ne
devretsin dediler. Yani “Avrupa Birli¤i içindeki bütünleﬂmeyi tek bir devlet gibi biraz
dünyaya karﬂ› yönlendirelim biz, ancak yeni aç›lan dünyada Amerika ile Japonya ile
ilerde Çin ve Hindistan ile bu yolla rekabet edebiliriz ayr› ayr› ‹talya, Fransa, Almanya olarak kal›rsak onlar karﬂ›s›nda eziliriz, küçük kal›r›z” diye gördükleri için
Maastricht'i hemen 90’›n ertesinde 91 y›l›nda parafe ettiler. 1993 y›l›nda da uygulamaya koymak zorunda kald›lar. Ne pazar, ne para, ortak d›ﬂ politika gibi unsurlar
arkas›ndan pat, pat, pat s›rayla geldi.
Bu örne¤i, Bat› Avrupa veya Avrupa Birli¤i örne¤ini ﬂunun için ald›m. Amerika
Birleﬂik Devletleri, Uzakdo¤u, Japonya grubu ve Asya’da Çin, Hindistan büyümeleri,
güçlenmeleri karﬂ›s›nda dünyada ayakta durabilmenin koﬂullar› olarak gördükleri
için bunu yapt›lar, di¤erleri de yapmaya baﬂlad›. Amerika Birleﬂik Devletleri yoluyla
Kanada’y› ve Meksika’y› yan›na alarak, “Biz de Kuzey Amerika’da ölçe¤imizi büyütelim, daha büyük bir birim olarak dünyan›n karﬂ›s›nda dural›m. Bunlar hem Amerika
için hem Meksika için hem de Kanada için daha iyidir” dedi. Arkas›ndan bakt›k ülkeler baz›nda de¤il, firmalar baz›nda birleﬂmeler, evlenmeler baﬂlad›. Dev firmalar di¤er devlerle birleﬂerek süper dev haline dönüﬂmeye baﬂlad›lar. ﬁimdi eskiden iﬂte
dünyada büyük ﬂirketlerin küçük ﬂirketler, zay›f ﬂirketler, az geliﬂmiﬂ ülkeler, zay›f
ülkeler karﬂ›s›ndaki durumlar›n›n onlara getirdikleri dezavantajlardan söz edilirdi.
ﬁimdi bunlar büsbütün birleﬂerek aralar›nda süper dev haline gelmeye baﬂlad›lar.
Niçin büyük firmalar kendi içlerinde aralar›nda birleﬂerek süper dev haline gelme gereksinimi duydu? Ancak bu yolla kendi üstünlü¤ümüzü, dünya üstünde dünya
pazarlar›nda sürdürebiliriz, ekonomik, siyasal, teknolojik, stratejik üstünlüklerimizi
ancak bu yolla sa¤layabiliriz. Çünkü daha büyük oldu¤u zaman daha görece olarak
daha güçlü hale geliyor, aynen Avrupa Birli¤i’nin bütünleﬂmesi Kuzey Amerika’n›n
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NATO yoluyla bütünleﬂmesi gibi, çok uluslar da “Daha büyük olursam karﬂ›mdaki
görece olarak küçülür, ben daha kolay pazar hâkimiyeti, teknolojik hâkimiyet, mali
hakimiyet vs. hepsin de daha avantajl› hale gelirim” diye bakmaya baﬂlad›. Hem Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ülke baz›nda aralar›nda birleﬂmelere giderken, her
ﬂey Japonya’da do¤du Japonya’n›n çevresinde. Firmalar da aralar›nda daha büyük
ölçe¤e gidip süper dev olma konusunda bir anlay›ﬂla iﬂe giriﬂtiler. Yani bakt›¤›m›z
zaman dünya üzerinde bir bak›ma tekelcili¤in, geniﬂ manada kullan›yorum tekelcili¤i
sadece teknik, basit, iktisadi anlamda de¤il, siyasi, stratejik, teknolojik, ekonomik,
ticari, mali hepsini kapsayacak biçimde bakt›¤›m›z zaman tekelcili¤in daha da yayg›nlaﬂaca¤› konusunda güçlüler aralar›nda birleﬂiyor. Karﬂ›lar›nda kimler var? Hem
güçlüler aralar›nda rekabet edecek, buna karﬂ›l›k zay›flar hiçbir faaliyet göstermiyor, zay›flar karﬂ›s›nda az geliﬂmiﬂler karﬂ›s›nda daha da üstün duruma gelecekler.
Ayn› ﬂeyi firmalar yap›yor, bunlar kendi ulusal devletlerinden k›smen ba¤›ms›z hareket ediyorlar. K›smen sözünün alt›n› açmak laz›m. ‹leride söyleyece¤im, ama yine de
devletlerine ba¤l›lar. Yani bir Shell, bir Mobil arkas›na ‹ngiliz, Amerikan hükümetini
almadan Kafkasya’da Kazakistan’da hiçbir ﬂeyi yapamaz. Arkas›na siyasi, askeri,
stratejik olarak, arkas›na ‹ngiltere’yi, Amerika’y› almadan ne ticaret yapabilir, hiçbirini yapamaz, sudan ç›km›ﬂ bal›k gibi ortada kal›r. E¤er arkada Amerika’n›n, ‹ngiltere’nin Ortado¤u’daki bilmem askeri vs. etkinlikleri yoksa salt ticari, ekonomik unsurlarla rekabet etmeye kalkt›¤› zaman herhangi bir firma konumunda kal›r. O zaman ﬂöyle diyebilir miyiz acaba; bu e¤ilim sürerse görece olarak güçlüler daha güçlü duruma geliyor. Siyasi, askeri, stratejik, ekonomik, mali, ticari teknolojik bu ö¤eleri ald›¤›m›z zaman alt›na bir de parantez içinde “kültür” demek laz›m, bu da çok
önemli. Böyle bir e¤ilim var. Bunun devam edece¤ini varsayarsak güçlüler d›ﬂ›nda
kalanlar için önümüzdeki dönem dezavantajl› bir dönem olarak görünüyor.
Peki, bu güçlüler karﬂ›s›nda Türkiye nerede? Güçlülerin taraf›nda m›, güçsüzlerin taraf›nda m›, arada tam s›n›rda m›? Çeﬂitli kriterler uygulayarak bakt›¤›m›z
zaman, iﬂte kiﬂi baﬂ›na gelir, genel ölçek, nüfus, ekonomi, dinamizm, d›ﬂa aç›lma,
d›ﬂ dünyada etkinlik, teknolojik geliﬂme, Türkiye’nin uluslararas› anlaﬂmalar› NATO
içinde olmas›, Avrupa ile yapt›¤› anlaﬂmalar vs. bunlar›n Türkiye’nin konumu üzerindeki etkileri, yani bu tür anlaﬂmalar Türkiye’yi Tayvan’dan ne oranda farkl›laﬂt›r›yor, M›s›r’dan ne oranda farkl›laﬂt›r›yor, ‹ran’dan ne oranda farkl›laﬂt›r›yor, Cezayir’den yahut Arjantin’den ne oranda farkl›laﬂt›r›yor diye de bakmam›z gerekir. Tür-
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kiye’nin yerini, bu geliﬂmeler içinde ana baﬂl›klar›n› söyledi¤im geliﬂmeler içindeki yerini belirlemek için tabii Türkiye çok özel bir yerde bulunuyor. Türkiye ve dünyada
Türkiye’nin bulundu¤u özel yer gibi baﬂka bir ülke bu konumda olan baﬂka bir ülke
bulunmuyor, yok. Nevi ﬂahs›na münhas›r, da¤ baﬂ›nda böyle çölün ortas›nda yetiﬂmiﬂ nadide bir çiçek ya da kaktüs gibi ne derseniz deyin, 3 taraf› Balkanlar, Kafkasya ve Ortado¤u hem olanaklar sa¤layan, hem de alevler içinde yanan bir de¤iﬂim sürecinde olan bir ﬂey. Büyük riskler üç taraf›m›zda ve bundan sa¤lanabilecek
baz› avantajlar da söz konusu. Hem eksiler büyümüﬂ hem art›lar büyümüﬂ. ‹ﬂin ilginç yan› matematikçilere bunlar söylenmez, matematikçiye söyledi¤iniz an bunun
bir anlam› yok derler. Halbuki biz siyasetçiler, sosyal bilimciler matematikçiler gibi
bakmay›z, eksilerde de art›larda da derinleﬂme boyut büyümesi varsa bu farkl› bir
olayd›r diye bakar›z. Bizim matematikçiden, fizikçiden farkl›l›¤›m›z buradan kaynaklan›yor. Türkiye nerede olacak, nerede oluyor, determinantlar nereye götürüyor, yak›n çevre, uzak çevre etkileri nereye götürüyor, nerede olmal› bunlar›n ayr› ayr› departmanlara, kolonlara koyup art›lar›n›, eksilerin ayr› ayr› de¤erlendirilmesi gere kiyor. ‹çinde bulundu¤umuz bir fiili durum var. Türkiye’nin yerini belirleyen yak›n çevre
ve uzak çevre var, Avrupa ile Amerika ile ‹ç Asya ülkeleri ile vs.
Son 30 y›l›n geliﬂmelerinin son 40 y›l›n geliﬂmelerinin bir sonucu olarak
1999’da getirdi¤i bir nokta var, yer olarak konum olarak. Dünya gidiﬂi aç›s›ndan
Türkiye’nin bu determinantla belirleyici faktörler do¤rultusunda gelebilece¤i yer var.
Egzojen faktörler olarak bakt›¤›m›zda Kafkasya’daki geliﬂmeler Türkiye’yi nas›l etkiler, Balkanlar nas›l etkiler, Ortado¤u nas›l etkiler, Avrupa’daki de¤iﬂmeler nas›l etkiler, Kuzey Amerika’n›n bölgedeki etkinli¤i nas›l etkiler diye bakt›¤›m›z zaman bu
büyük ölçüde egzojen d›ﬂtan gelen k›smen de bize ba¤l› olan bir hadise. Birde nas›l
olmas› gerekir diye bakmam›z gerekir orada biraz spekülasyon yapmam›z gerekir.
Senaryo, baz› varsay›mlar içinde hareket etmemiz gerekir. Türkiye ﬂu anda nerede
diye bakt›¤›m›z zaman biz 10 tane köﬂe yazar›ndan yaz› isteyelim, 10 tane ö¤retim
üyesine soral›m, 10 tane iﬂ adam›na soral›m, sokaktaki 10 tane insan› çevirelim,
herhalde 500 tane ayr› yan›t alabilir. Bu biraz da Türkiye’nin tarihi, co¤rafi miras›n›n da bir sonucu. Bir Norveçli, bir ‹sveçli daha net görme olana¤›na sahiptir çevresini. Bir Portekizli, bir ﬁilili neredesiniz, nereye gideceksiniz dedi¤imiz zaman önlerinde aﬂa¤› yukar› iki yol, birbirine çok yak›n iki alternatif yol vard›r aralar›nda 34
derecelik aç› bulunan. Türkiye’nin de olacak art›k. En basitinden bakt›¤›m›z zaman
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Amerika ile stratejik ortakl›¤›n getirdi¤i yol farkl›d›r, Avrupa ile yak›nlaﬂman›n getirdi¤i yol baﬂkad›r, bölgesel konumuna öncelik veren bölge içinde a¤›rl›¤›n› artt›ran
bir Türkiye’nin getirece¤i yol farkl›d›r ve bunlar aras›nda oldukça büyük aç›lar vard›r. 180 derece de¤ilse bile 4550 dereceye varan büyüklükte aç›lar söz konusudur.
Bulundu¤umuz noktay› tespit ederken burada ister istemez TürkiyeAvrupa
iliﬂkisine sözü biraz getirmek zorunday›m. Çünkü Türkiye Avrupa iliﬂkileri ifade olarak sizi yan›lt›r, ayn› zamanda Türkiye’nin tüm dünya ile olan iliﬂkilerini de belirleme
durumuna gelmektedir. Sorun ﬂu, sorun bizden kaynaklanm›yor, hata bizde de¤il.
Herkes bizi suçluyor bunu yapman›z gerekir ﬂunu yapman›z gerekir diye. Ben o kan›da de¤ilim. Sorunun temelinde baﬂka bir ﬂey var. Sorun ﬂuradan kaynaklan›yor;
Türkiye Do¤u Bloku varken iki bloklu dünyada zorunlu bir biçimde Bat› Bloku içinde
tutulmak zorundayd›. Bat› aç›s›ndan, Avrupa aç›s›ndan da Amerika Birleﬂik Devletleri aç›s›ndan da zorunlu bir biçimde bat› ﬂemsiyesi alt›nda tutulmak zorundayd›. Co¤rafyas› gere¤i bunu görüyor, bu co¤rafyan›n stratejik kesiﬂmenin bu bölgede
getirdi¤i bir zorunluluktu. Ancak Do¤u Bloku çöktükten sonra bu zorunluluk ortadan kalkt› ve siyaset ve ideoloji d›ﬂ› askeri d›ﬂ› gerekçelerle büyük ölçüde ekonomik
gerekçelerle Türkiye’nin konumu belirlenmeye baﬂlad›. Avrupa’da kendine göre bir
politika çizdi. Özellikle 1985 sonras›nda, 1990’a daha gelmeden, 1985’te Gorbaçov
ile Reagan el s›k›ﬂt›¤› zaman art›k dünyan›n gidiﬂat› Do¤u Bloku’nun çöküﬂünün
h›zlanarak devam edece¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›. Avrupa Birli¤i gelece¤in Avrupa Birleﬂik
Devletleri’ni kurma niyetinde. Bu birlikte Türkiye’ye yer vermemeye karar verdiler.
Bu kararlar› asl›nda bizim kamuoyu bilmez, yaz›l›p çizilmedi çünkü. 1980’lerde baﬂlad› bu karar. Avrupa’n›n 1985 y›l›nda, 1970’de Avrupa Birli¤i de¤ildi o zaman AET
idi o zaman, imzalad›¤›m›z protokolün maddeleri tek yanl› onlar taraf›ndan de¤iﬂtirilirken o zaman karar vermiﬂlerdi asl›nda o ﬂeye. ﬁunu erteleyece¤iz bunu erteleyece¤iz diye. 1985’de tek yanl› kararlar verilirken, Türkiye’nin d›ﬂlanaca¤› belli olmuﬂtu ve 1990 baﬂ›nda bu da belli oldu aç›k raporlara geçti, Avrupa Birli¤i’nde
medyaya yans›mamas›na ra¤men.
1994’te Avrupa Birli¤i, Essen’de çok önemli bir toplant› yapt›. Burada gelece¤in Avrupa‘s›n›n devletleri belirlendi. Hangi ülkeler gelece¤in Avrupa Birli¤i’nde yer
alacakt›? Türkiye yoktu bunun içinde. Polonya’s›, Bulgaristan’›, Romanya’s› vs. say›l›yordu, Türkiye yoktu say›lmad›. 1997 Lüksemburg zirvesinde de Türkiye yok denildi,
aç›k bir ﬂekilde. Samimi olarak Avrupa Birli¤i bu niyetini gösterdi. Ancak bu samimi
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niyetinin kendisi aleyhine dönmekte oldu¤unu gördü. ‹ki aya¤› vard› bunun. Bir, Türkiye’de art›k meseleyi zoraki görmek isteyen çevreler bile gerçekleri görmeye baﬂlam›ﬂlard›. Avrupa bizi almayacaksa iﬂte Gümrük Birli¤i sisteminin gözden geçirilmesi gerekir vs. hatta konuyu istismar eden çevreler Avrupa d›ﬂ›nda alanlara öncelik
verelim, bunu dinciler de istismar etti, de¤iﬂik bir biçimde politik ve ideolojik nedenlerle böyle bir sapmalar yapay sapt›rmalar yahut ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Bu birinci tehlikeydi bunun zarar›n› görmeye baﬂlad›. Avrupa, dürüstlü¤ünün zarar›n› bir
bak›ma görmeye baﬂlad› 1997’de. Bir de baﬂka bir ﬂey oldu. Zaten geliﬂmekte olan
Türk Amerikan iliﬂkileri büsbütün h›z kazand›, Türk-Amerikan stratejik ortakl›¤›na
do¤ru gitmeye baﬂlad›. Türkiye’nin bölgede tamamen Amerika’ya ba¤›ml› bir ülke
haline gelmesi, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin bölgede bir uzant›s› durumuna gelmesi, Avrupa Birli¤i’ni yahut gelece¤in Avrupa Birleﬂik Devletlerini rahats›z eden bir
durum yarat›r siyasi olarak, ekonomik olarak, hatta askeri olarak da. Dolay›s›yla
Avrupa Birli¤i taktik de¤iﬂtirdi ve Türkiye’ye ›l›ml› bakmaya baﬂlad›. Bu ›l›ml› bakma
meselesinin alt›n› çizmek gerekir. Bu, Türkiye’yi tam üye yapmak için politika de¤iﬂtirmek, fikir de¤iﬂtirmek anlam›nda bir hadise de¤ildi. Niye? Çünkü Türkiye Avrupa
Birli¤i’ne tam üye olarak al›n›rsa Türkiye çok ﬂey kazan›yor, buna karﬂ›l›k Avrupa
Birli¤i hiçbir ﬂey kazanm›yordu. Ben kiﬂi olarak Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üye olmas›n› savunan bir insan›m. Niye savunuyorum, bu Türkiye’ye büyük bir yarar sa¤lar, iﬂ gücü dolan›m› serbest hale gelir tam üyeler için. Yar›n benim 90 milyonluk
nüfusumun 30 milyonu Avrupa Birli¤i’nde iﬂ bulur ve giriﬂimci olur Avrupal›dan daha etkin bir yap›m›z var ve daha dinami¤iz, Almanya bunu göstermiﬂtir.
‹kincisi, Avrupa Birli¤i mevzuat›na göre, iç mekanizmalar›na göre Türkiye’ye
ola¤anüstü mali yard›m yapmak zorundad›r. Bugün Yunanistan y›lda 4,5 milyar
dolar hibe almaktad›r. Bugün Atina Metrosu’nu dahi Avrupa Birli¤i yap›yor, Yunanl›n›n cebinden, vergisinden ç›km›yor. Atina Metrosu’nu dahi finanse eden Avrupa
Birli¤i, yani zenginleri finanse ediyor Almanya’s› falan filan. Kiﬂi baﬂ›na gelir ve nüfus miktar›na göre bu hibeler verilir, Yunanistan’a 4,5 milyar dolar y›lda veriyorsa,
e¤er ben tam üye olursam bana herhalde 3040 milyar dolar y›ll›k hibe vermesi gerekir. Bugün 60 milyon dolar kredi verdi¤i zaman bunu büyük bir yaygarayla, gürültüyle, pat›rt›yla veren bir Avrupa Birli¤i nas›l olur da vermez, yani böyle bir ﬂey olamaz. Yani bir filin fare deli¤inden geçmesini düﬂünmek gibi bir ﬂey böyle bir düﬂünce. Üçüncüsü, Avrupa Birli¤i’nin iﬂleyiﬂinde nüfusa göre bir temsil sistemi vard›r
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tüm kurumlarda. Avrupa, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Avrupa Birli¤i Parlamentosu’nda
yüksek nüfuslar›na göre, yüksek parlamenter say›s›na sahiptirler. ‹cra organ› olan
komisyondaki daire say›lar› büyük ülkelere çok kurum verilmiﬂtir. ‹ﬂte sosyal bilmem
ne idaresi, ticaret bilmem ne kurumu dairesi, mali iﬂler dairesi vs. ve bunun sonucu
olarak da büyük ülkelerin yönetimdeki etkileri fazlad›r. Yani bir Almanya’n›n bir
Fransa’n›n yönetimdeki etkisi nüfusu oran›ndad›r. Lüksemburg, Belçika, Hollanda’dan çok daha a¤›rl›kl›d›r.
Yar›n 90 milyonluk bir Türkiye Avrupa Birli¤i’nde bir numaral›, en büyük yönetici olur tam üye olursa. Bundan dolay› tam üye olmak benim lehimedir. Ben direksiyonun baﬂ›na geçenlerden biri olaca¤›m belki Almanya gibi. Dünya kadar para alaca¤›m, iﬂ gücü dolaﬂ›m› serbest olacak, dünya kadar sübvansiyon bana hibe olarak
verilecek. Dolay›s›yla tam üyelik benim ola¤anüstü lehime. A’dan Z’ye Türkiye’nin
kaybedece¤i hiçbir ﬂey yok, tam üyelik benim lehime. Ama benim lehime olan ﬂeyler
Avrupa Birli¤i’ne o kadar büyük bir yük getiriyor. Yani filin fare deli¤inden geçmesi
örne¤inde oldu¤u gibi, bundan dolay› Türkiye tam üye yap›lamaz, yap›lmayacak.
Çünkü mant›k, kendinizi lütfen Avrupa Birli¤i’nin yerine koyun, Brüksel’de oturdunuz bak›yorsunuz Türkiye’ye. Türkiye tam üye olursa iﬂ gücü gelecek, kendi iﬂçiniz
iﬂsiz kalacak, Fransa’da, Hollanda’da, Belçika’da, Almanya’da. Bugün benim 2 milyonluk nüfusuma tahammül edemiyor, 30 senede birikmiﬂ 2 milyonluk 2,5 milyonluk
nüfusuma tahammül edemiyor bugün onu geri göndermek için her ﬂeyi yap›yorlar.
Benim 2030 milyonluk nüfusumun gitmesi demek, Avrupa Birli¤i’nin batmas› demektir resmen. Çünkü yaﬂl› nüfus Avrupa Birli¤i, genç nüfus da de¤il. Benim 80
milyonluk nüfusun genç oran› yüksek oldu¤u için Avrupa’ya göre 130 milyon demektir, yani oranlad›¤›n›z zaman. Dolay›s›yla Türkiye’yi tam üye almak, siyasi olarak,
sosyal olarak, ekonomik olarak Avrupa Birli¤i için olanak d›ﬂ›d›r. Mant›kl› bir insan
gibi, ak›ll› bir insan gibi, unutal›m Türk oldu¤umuzu Brüksel’e geçip otural›m, Türkiye’ye oradan bakal›m diyorum. Siz al›r m›s›n›z? Türkiye bugün Sudan ile entegrasyona gider mi, her y›l Sudan’a elinden 5 milyar dolar yard›m verecek, Sudan’l› bütün
iﬂçiler gelip Türkiye’yi dolduracak. Benim iﬂçim zaten iﬂsizken biz kabul eder miyiz
bunu? Bunun ekonomik, siyasi, sosyal bir mant›¤› var m›? Dün akﬂamüstü Erol Tuncer konu ﬂuyor televizyonda. Efendim diyor, Avrupa bizi alacak, çünkü diyor bizim
pazar›m›z çok, büyük pazar›m›za ihtiyac› var. Yahu pazar› zaten vermiﬂim ben
1995’te. Daha verecek pazar›m m› var? Yani tam üye oldu mu, zannediyor ki Erol
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Tuncer, tam üye oldu mu pazar yeri aç›lacak zannediyor, onu bile fark›nda de¤il.
Bunu ﬂunun için söylüyorum, Erol Tuncer’i severim, ﬂahsi bir sorunum da yok, çok
çok severim, nazik bir insand›r. Yani bu kadar basit teknik bir bilgiyi bilmeden, bu
siyasi bilgiden kalk›p de¤erlendirme yap›yorlar Avrupa Birli¤i konusunda. Onun için
söylüyorum.
Yalan yanl›ﬂ ﬂeyler söyleniyor, kamuoyuna do¤rular söylenmiyor. Tam üyelik
bana kazand›r›yor, Avrupa Birli¤i'ne kaybettiriyor ve bat›r›yor Avrupa Birli¤i’ni. Hatta ben biraz da karikatürize etmek için bir gazetede yaz›mda ﬂöyle demiﬂtim;
“Amerika Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ni destekledi¤ini söylüyor, herhalde Türkiye Avrupa Birli¤i’ne girerse ben Almanya ile ancak bu ﬂekilde baﬂa ç›kar›m, gelecekte Avrupa rekabetini Avrupa’y› Türkiye’ye bat›rtarak, ortadan kald›rtarak yolumu açar›m
gibi düﬂünüyor” ﬂeklinde biraz karikatürize ederek söylemiﬂtim. ﬁimdi dolay›s›yla
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i aç›s›ndan tam üye yap›lmas›n›n hiçbir kazanc› bulunmuyor. Zaten Avrupa Birli¤i, Türkiye’den alacaklar›n›n hepsini 1995’te alm›ﬂ. Neler alm›ﬂ biliyor musunuz? Sadece pazar de¤il, pazar aç›lmas› bir ﬂey de¤il, zaten aç›l›yor Dünya Ticaret Örgütü’ne yap›lan anlaﬂmalar do¤rultusunda, kotalar kalk›yor,
herkes birbirine açmak zorunda.
Türkiye’de bugün çok az insan fark›ndad›r, tüm d›ﬂ ticaret politikas›, d›ﬂ ekonomi politikas› Brüksel taraf›ndan yönetilir. Nas›l? Türkiye, Gümrük Birli¤i’ne iliﬂkin
tüm yükümlülüklere uyaca¤›n› taahhüt etmiﬂti ve buna uyuyor. Bunu herkes tarifelere uyaca¤›m zanneder. Hay›r efendim de¤il, onun d›ﬂ›nda tarife d›ﬂ› bütün uygulamalar› kapsar. Avrupa Birli¤i bugün karar ald›, Japon otomotivinden rahats›z oluyor, “Ben Güney Kore ve Japon otomotiv ürünlerini 3 sene için ithal etmeyece¤im,
çünkü içeride kriz var” dedi 15’ler. Türkiye buna uymak zorunda, aynen 15’lerden biriymiﬂ gibi. Niye, çünkü Türkiye, Gümrük Birli¤i s›n›rlar› içinde, oradan Türkiye’ye girecek bir araba Fransa’ya girmiﬂ gibi kabul ediliyor. Yani 15’lerin dünyaya bak›ﬂ›n›
izleyecekleri tüm d›ﬂ ticaret politikalar›na ithal yasaklar›, miktar k›s›tlamalar›, kotalar, di¤er tarife d›ﬂ› engeller ﬂimdi yeni haz›rlan›yor Brüksel’de. Bütün bunlar aynen tam üyeymiﬂ gibi uymak zorunda. Bu ne demektir, benim d›ﬂ ticaret politikam
15’ler taraf›ndan yönetiliyor demektir. Tabii yönetilir, ama bir ﬂartla. Ben tam üye
olurum, gider orada masada otururum, karar mekanizmas› içinde olurum. Yuna
nistan, ‹spanya o zaman tabii uyar›m, gayet do¤ald›r, kararlara ben de kat›lm›ﬂ
olurum, gene veto hakk›n› kullan›r›m. Türkiye d›ﬂar›da bir ülke bugün, M›s›r gibi, Ürdün gibi, Fas gibi ama oradaki tüm kararlar› al›yor zaten.
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Avrupa Birli¤i ile bu tip anlaﬂma yapan baﬂka bir ülke bulunmuyor Andorra’dan baﬂka, bir tek Andorra var, Andorra Kasabas›. Yani onun d›ﬂ›nda bulunmuyor. Birkaç sene önce Romanya ve Bulgaristan’a teklif ettiler, “Yahu sizinle de Türkiye gibi tam üye oluncaya kadar Gümrük Birli¤i anlaﬂmas› yapal›m” dediler. “Yok”
dedi onlar bile Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›'na. Ben onun için y›rt›nd›m 1995’te, benim
y›rt›nmam›n nedeni buydu. Ne ekonomik mant›¤› vard› anlaﬂman›n, ne hukuki mant›¤› vard›, ne de siyasi mant›¤› vard›. Ankara’dakiler yalan söylediler. Efendim dediler,
bugün Türkiye’de 1963’teki Ankara Anlaﬂmas›’n›n do¤al bir sonucu. Çünkü Ankara
Anlaﬂmas› uluslararas› bir anlaﬂmad›r, bu da onun do¤al bir sonucu. Hay›r efendim
dedim ben. Gümrük Birli¤i’ne girmek için de¤il, Avrupa Birli¤i’ne girmek için, tam üye
olmak için o anlaﬂmay› yapt›m. Yani o zaman 6 ülke vard›, 7'nci, 8'inci, 9'uncu ülke
olmak için bunu yapt›m. Zaten Avrupa Birli¤i içinde de “Gümrük Birli¤i Kurumu” diye ayr› bir müdürlük falan yok.
Önce tam üye olunur, sosyal politikalara, ticari politikalara, mali politikalara
falan uyars›n›z. Ticari politikalarda Gümrük Birli¤i kapsam› içinde politikalarda yani
Avrupa Birli¤i’ne gitti¤iniz zaman buras› Avrupa Birli¤i’nin Gümrük Birli¤i dairesidir
diye öyle ayr› bir daire yoktur. Yani bizim girdi¤imiz bir yer yoktur. Biz sadece onlar›n ald›¤› Gümrük Birli¤i’ne ve d›ﬂ ticaret politikalar›na iliﬂkin kararlara tek yanl›
uyaca¤›m›z› taahhüt ettik 6 Mart belgesiyle. Biz bir yere girmedik. 6 Mart belgesi
bir taahhütnamedir, tek yanl› imzalanm›ﬂ bir taahhütnamedir. Biz sizin ald›¤›n›z
tüm kararlara tek yanl› olarak uyaca¤›z, öyle bir uyaca¤›z ki, ald›¤›n›z mevzuat›
otomatikman Meclis'ten geçirece¤iz. Bunlar›n bir k›sm› benim ﬂartlar›ma uymayabilir. Ben ﬂimdi Gümrük Birli¤i’ne iliﬂkin tüm mevzuat› Meclis'ten otomatik geçirece¤im, uyum sa¤layaca¤›m, taahhüt etmiﬂim ben sana uyaca¤›m diye. Bunun bir
k›sm› bana uyabilir, ﬂurada, burada oldu¤u gibi güzel, bir k›sm› da onlar›n baﬂka politikalar›n›n bir sonucu olarak al›nm›ﬂ mevzuat de¤iﬂiklikleridir. Ben onlara ne diye
uyay›m ki? Bunu yaﬂad›k pazar meselesi. Önce iﬂte o zamanki Baﬂbakan 2005 y›l›ndaki yükümlülü¤ümüzü 1990’a getirdiler 1995 y›l›nda, kanun kuvvetinde kararname ç›kartt›rd›lar, daha sonra da uygulatmaya koydular. ﬁimdi dolay›s›yla netice
bu konuyla ilgili netice, bu bölümle ilgili netice. Avrupa ile olan iliﬂkilerde bir Avrupa
Birli¤i’ne üye olmak, Türkiye’nin bedeli o kadar yüksek ki Avrupa Birli¤i’ne Avrupa
Birli¤i ileride Türkiye’yi hiç alamaz. Çünkü Avrupa için olumsuz ö¤eler ileride daha
da büyüyecektir. O zaman biz bu namzetlik, üyelik, Helsinki falan biz neyi tart›ﬂ›yo-
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ruz diye sorun var. Aç›yoruz gazeteleri, Allah Allah Helsinki de aday oluyoruz. Aday
olman›n bir anlam› yok. Ekim ay›nda bir rapor ç›kt›, komisyon raporu, bu rapor Avrupa Birli¤i’nin geniﬂleme politikas› ile ilgili bir rapor, sade Türkiye’yi de¤il bütün
11’leri hatta Malta’y› koyarsak 12’leri de kaps›yor. Art›k diyorlar “Biz aday olan ülkelerle ayr› ayr› konuﬂaca¤›z, 5’ler, 6’lar ﬂeklinde blok blok de¤il ayr›, tek tek konuﬂaca¤›z”. ‹ki, “Aday olmak otomatik görüﬂme yapmay› gerektirmez. ﬁartlar›n uygun oldu¤una biz karar veririz, o zaman oturur konuﬂuruz. Tek tarafl› olarak biz karar veririz uygun olup olmad›¤›na” o kadar. Üç, “ﬁartlar› uygun olmuﬂ olsa bile o ülkenin Avrupa Birli¤i’ne girmesi, Avrupa Birli¤i’nin mevcut gidiﬂini ve iç bütünleﬂmesini 15’lerin veya 20’lerin bozuyor ise yine de tam üyelik görüﬂmelerine baﬂlamay›z”.
Türkiye’den tabii örnek vermeyeyim, ay›p olmas›n, Polonya’y› örnek göstereyim.
Polonya bütün ev ödevlerini yapt›, d›ﬂ rekabette at›l›mlar yapt›, 7-8 sene geçti falan. Hadi oturun görüﬂelim, yok diyecekler. Senin nüfusun 39 milyon, Polonya 40
milyon iﬂgücü dolan›m› bizi rahats›z edecek, zaten iﬂsizlik var, dur bakal›m. Polonya
seni 10 sene sonra görüﬂtürece¤iz, ev ödevini yapman yetmez diyecekler. Bu ekim
ay› raporunda net bir ﬂekilde, Avrupa Birli¤i’nin yeni geniﬂleme politikas› ad› alt›nda
aç›kland›. Tabii bu k›s›mlar›, bizim kamuoyunda fazla bir yer bulmad›. Çünkü konuﬂmam›n sonunda de¤inece¤im bizim medyam›z bu konuda bir medya olarak görev
yapmamakta, sadece belirli sermaye çevrelerinin ç›karlar› ve Türkiye’ye bak›ﬂ aç›lar›
do¤rultusunda yay›n politikalar› izlemektedir. Yani bunlar›n sadece haberlerin niteli¤ini analiz ederek bu sonuca varm›yorum. ‹çeride çal›ﬂan arkadaﬂlar›mdan ve eski
ö¤rencilerimden ald›¤›m ﬂikâyetlerle de bu gerçe¤i birebir görüyorum. Durum bu kadar vahim gerçekten. Türkiye-Avrupa iliﬂkileri genel olarak bu durumda. Bu durumun çok fazla ayr›nt›lar›na girmek istemiyorum, e¤er sorular olursa bu konuda yan›t verece¤im, di¤er konulara geçece¤im. Bu konuda de¤inmedi¤im baﬂka ﬂey var
m›? Bu konu benim 30 senelik çal›ﬂma konum oldu¤u için bazen anlat›yorum, anlat›yorum yahu neyi anlatt›m neyi anlatmad›m, hangisi eksik kald› hani okyanusta
dalgalar› saymak gibi zorluk içinde kal›yorum. Arada soru sorabilirsiniz.

Yahya Ar›kan
Hocam, bu Avrupa Birli¤i boyutunu geniﬂ bir ﬂekilde aktard›n›z, tabii bunun
d›ﬂ›nda çok tarafl› yat›r›m anlaﬂmalar› var. Özellikle bu MAI gündemde, 30 Kas›m’da Milenyum Round’u var. Bunlardan Türkiye nas›l etkilenecek, yani sizin alt›n›
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çizdi¤iniz bir konu var, birçok konu Türkiye’de saklan›yor, birçok konu Türkiye’nin
gündemine getirilmiyor, oradaki ba¤lant›lar ne olacak?

Erol Manisal›
Konuya baﬂka bir aç›dan gireyim. MAI’lerden, tahkimlerden bakarsak meseleyi
yanl›ﬂ alg›lam›ﬂ, mikro düzeyde alg›lam›ﬂ oluruz. Dünya sisteminin bu konudaki gidiﬂat›ndan oraya girsek daha manzaray› görmüﬂ oluruz. Efendim ﬂimdi ilk baﬂta birkaç ﬂeyden bahsettim, onlar›n alt›n› biraz açal›m, dünyan›n gidiﬂat› ile ilgili olarak.
Avrupa ile Amerika dünyay› biz idare edece¤iz diyorlar. Dünya ticaretini, dünya
ekonomisini, dünya kültür ve dünya teknoloji piyasas›n› diyorlar ve bu kural hiç de¤iﬂmemiﬂ daha önce de böyleymiﬂ bu yeni bir ﬂey de¤il. Güçlüler, Roma ‹mparatorlu¤u da dâhil olmak üzere, ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u da dâhil olmak üzere hep böyle
yapm›ﬂlar, baﬂka türlüsü tarih boyunca görülmemiﬂ, zaten bundan sonra pek görülece¤ini zannetmiyorum. Biz idare ederiz deyince oyunun kurallar› bizim koydu¤umuz kurallarla oynanacak diyorlar. ‹ﬂte MAI’ler, tahkimler bu kurallar. Oyun bizim
kurallar›m›zla oynan›r. Uluslararas› ekonomik iliﬂkiler, hatta sizin iç ekonomik yap›n›z›n gidiﬂat› vs. onlar dahi bizim kurallar›m›zla oynanacak diyor. Bu konuda ilk imzas›n› atan zaten fark›nda olmadan Türkiye’dir. 6 Mart belgesiyle bunu imzalam›ﬂt›r. Ne demiﬂtir? Ben Brüksel’de 15’lerin koydu¤u kurallarla oyunu oynayaca¤›m demiﬂtir.
Bir toplant›da Devlet Bakan› Mehmet Ali ‹rtemçelik vard›. Güzel bir laf söylediler, hoﬂuma gitti. “Bat› hem oyunun kurallar›n› kendi koyuyor, futbol oynamaya
baﬂl›yorsunuz, 90 dakika içinde kalenin yerini de de¤iﬂtiriyor” dedi. Bunu Mehmet
Ali ‹rtemçelik söyledi. ﬁimdi bu espriden oyunun kurallar›n›n Bat› taraf›ndan oynanmas›n›, sorulmas›n› ve oynat›lmas› demek ﬂu anlama geliyor, iﬂte tahkimse sen
bunu kabul edeceksin. MAI’de ise iﬂte sermaye öyle de gelir, böyle de gelir ama ben
böyle gelmesini istiyorum, bunu kabul edeceksin demektir. Türkiye zaten bunun daniskas›n› kabul etti. Ben bir ﬂeye ﬂaﬂ›rd›m. MAI’ye ve tahkime ben de karﬂ›y›m o
ayr›. MAI ve tahkime bu kadar tepki gösteren çevreler, 6 Mart belgesi imzalan›rken
tepki göstermediler, ben ﬂimdi ona ﬂaﬂ›rd›m. Yani MAI ile tahkim konusunda CHP
ortal›¤› verdi, yahu sen neredeydin kardeﬂim, senin bakan›n imzalad›, senin Murat
Karayalç›n’›na da ben anlatt›m bire bir. 24 ﬁubat 1995’te. Sait Halim Paﬂa Yal›s›
yanm›ﬂ, ben anlatt›m, gittim 2 saat, yapmay›n, etmeyin, gitmeyin bilmem ne. Yani
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bir terslik var bunda, yani size bir sorum MAI ve tahkim gene de ondan sonra olay›
bütün görmek laz›m tabii. Çünkü bu baz›lar›nda d›ﬂar›da bir taktik baz› ﬂeylere
odakland›r›l›yor, esas ﬂeyi kaç›rtt›r›yorlar baﬂka yerlerden. Ona odakland›r›p onu
geri ald›klar› zaman MAI’yi getirip MAI’yi geri ald›klar› zaman baﬂka bir ﬂeyler öyle
bir yerlerden vuruluyor ki, herkes MAI geri gitti yeniden görüﬂülmüyor, yumuﬂad›
falan diye sevinirken baﬂka yerden yumruk yiyoruz o var. Oyunu o ﬂekilde yürütüyorlar, o da kural›n bir parças› iﬂte.
Mehmet Ali ‹rtemçelik’in 90 dakika içinde kalenin yerinin de¤iﬂtirilmesi örne¤ini alal›m. ﬁimdi, kalenin yerinin de¤iﬂtirilmesine somut örnekler verece¤im. Ya bu
adam ne söylüyor, herkes böyle söylemiyor, bu adam niye böyle söylüyor? Bu kadar
insan yani hepsi bilmem yanl›ﬂ cahil, kötü niyetli, vatan haini, bir bu mu ak›ll› olaylar› görmüﬂ bilmem ne diye düﬂünüyorlar, onun için somuta indirgemek laz›m. Geçen
Ekim ay›nda, 25 Ekim’de Cenevre’de bir toplant› yap›ld›. Bu toplant›y› Avrupa d›ﬂ
ticaret dernekleri düzenlediler. Avrupal›lar›n hepsi vard›, d›ﬂar›dan da Çin falan filan vard›, Amerikal›lar gözlemci olarak gelmiﬂlerdi. ‹ki ayr› fikir görüﬂüldü tart›ﬂ›ld›,
karﬂ› karﬂ›ya geldi. Bir, liberal fikri savunanlar, iki, korumac›l›¤› savunanlar. Korumac›l›¤› Avrupa ve Amerika savunuyor, liberalizmi Çin savundu. Avrupa ve Amerika
dedi ki, 2005 y›l›nda kotalar kalkacak dedi, ama biz kald›rm›yoruz dedi. Ertelensin
bu, biz rekabet edemeyiz dediler, bunlar savunuldu. Son iki y›ld›r Brüksel’de çok yo¤un d›ﬂ ticaret düzenlemeleri haz›rlan›yor. Geniﬂ bir kadro, 80 kiﬂilik bir kadro
Brüksel’de, içinde doktor var, mühendis var, iktisatç› var, maliyeci var, idari hukukçusu var, uluslararas› hukuk uzmanlar› var tarife d›ﬂ› engellerle ilgili, daha do¤rusu
d›ﬂ ticaret standard›yla ilgili bir yeni kurallar dizisi haz›rl›yorlar. Ana baﬂl›klar sosyal haklar ve çevre. Çevreye zarar veren mallar›n ithalat›n› önleriz diyorlar. Yani Çin
bir mal› Avrupa Birli¤i’ne satacak kota kalkm›ﬂ yahut, o diyor ben inceledim senin o
fabrikan çevreye zarar veriyor. Çin’de bile ben seni o kadar düﬂünüyorum. Senin
fabrikan›n çevreye zarar vermesine ben Avrupa Birli¤i olarak tahammül edemem,
onun için o mal›n› bana sokamazs›n, ben almayaca¤›m diyor. Sosyal kurallar getirilmiﬂ, icab›nda bunlar›n içinde bir fabrika iﬂte klima tesisat› yok, iﬂçiler sa¤l›ks›z çal›ﬂ›yorlar, bu fabrikada üretilen mal› Avrupa Birli¤i’ne almayaca¤›m. Sen, s›n›r iﬂte
17 yaﬂt›r, sen 16,5 yaﬂ›nda çocuk çal›ﬂt›r›yorsun, ben o mal› kesinlikle Avrupa Birli¤i’ne almam diye ola¤anüstü ayr›nt›l› ve istedi¤i zaman istedi¤i mal›n ithalat›n› Avrupa Birli¤i’ne engelleyecek kurallar haz›rlan›yor. Gümrük inecek, kotalar kalkacak
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ama tarife d›ﬂ› engeller ald›. Öyle bir düzenlemeler getiriliyor ki istedi¤i mal› almaz.
Bizde biraz tekstilcilerin baﬂ›na geldi. Avrupa Birli¤i’nden müfettiﬂler geldi,
efendim belki burada içinizden bilen vard›r, yaﬂam›ﬂ birebir, müfettiﬂler geldi¤inde
inceleme yapt›lar baz› tesislerde. Üstelik bu tesiste bir hata buldu¤u zaman kendi
düzenlemesi aç›s›ndan Avrupa Birli¤i o tesise vermiyor yasa¤›, tüm mal grubunu,
tüm sektörü kaps›yor iﬂin ilginç yan› o. Yani ben senin fabrikandan üretilen mala
engelleme getirdim demiyor, ben bu ülkeden gelecek mal› alm›yorum diyor, bu tür
mal› alm›yor. Genelleme getiriyor, iﬂin kötü niyeti ora dan ortaya ç›k›yor zaten.

Yahya Ar›kan
Burada amaç çevre falan de¤il.

Erol Manisal›
Yok can›m, zaten çevre olsayd› Avrupa Birli¤i son 25 y›l içinde çimento sanayini d›ﬂar› atmazd›. Yani bütün kirli sanayilerini Avrupa Birli¤i d›ﬂ›na att›. Türkiye
de dahil olmak üzere, yani o niyet olsayd› zaten onu yapmazd›. Yani içindeki iﬂçi
haklar›n› düﬂünüyoruz gerek çesiyle ithalat›n k›s›tlamas› söz konusudur, onun için
söylüyorum. Olaya ﬂöyle bakmak laz›m. Avrupa ve Kuzey Amerika ve k›smen Japonya demokratik toplumlar. Demokratik toplumlar kendi toplumlar›n›n ekonomik refah›n› düﬂünmek zorunda. Kendi kiﬂi baﬂ›na gelir art›ﬂ› düﬂmeyecek artacak, insan›
iﬂsiz kalmayacak, sosyal refah devlet haline gelmiﬂ Avrupa’da, Amerika’da. ﬁimdi
serbest ticareti uygulay›p kendi iﬂçisini iﬂsiz b›rak›r m›, kendi refah seviyesinin
düﬂmesini ister mi? ‹stemez, isteyemez de, iktidarda kalamaz zaten, demokrasi
var alaﬂa¤› indirirler o iktidar› hemen. Yani iktidarlar›n ayakta kalmas›n›n gerekçesi
d›ﬂar›ya karﬂ› kendilerini korumak, yani ulusal politika izlemek. Bugün Avrupa Birli¤i
ve Kuzey Amerika dünyada en ulusal yahut ulusalc› politikalar› izleyen ülkeler. Niye?
Kendilerini en iyi koruyan d›ﬂa karﬂ› onlar. Ulusalc› ne demek? Kendi toplumunun ç›karlar›n› d›ﬂar›ya karﬂ› korumak demek, ben böyle anl›yorum. Yani öyle vatan, millet, Sakarya olarak anlam›yorum. Kendi toplumunun hem genel anlamda hem ekonomik refah olarak ç›karlar›n› korumak demek. En iyi koruyan kim? Bakt›¤›m›z zaman uygulamaya teker teker söyledi¤im örneklerden de gördü¤ünüz gibi Avrupa ile
Amerika, Kuzey Amerika koruyor. O zaman ulusalc› bunlar diyoruz. Di¤erleri de kalk›yorlar diyorlar ki siz sak›n ulusalc› politika izlemeyin, ulusalc› olmay›n, s›n›rlar›n›z›
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aç›n serbest ticaret vard›r, küreselleﬂme vard›r ve bizim kurallar›m›zla oynay›n iﬂte
MAI’ler, tahkimler bilmem neler, bilmem neler. Burada bir çeliﬂki var, burada temelde bir çeliﬂki var bunu görmemiz laz›m. ‹ﬂte MAI’ler, tahkimler falan onlar›n parçalar› yani burada güçlü ülkeler, kendilerine göre hakl› olarak oyunu bizim kurallar›m›zla oynayacaks›n›z diyorlar. Biz 90 dakika içinde istedi¤imiz zaman kaleleri de¤iﬂtiririz diyorlar. ‹ﬂte d›ﬂ ticarette getirilen yeni dama örneklerinde oldu¤u gibi. Ama
bunlar benim anlatt›¤›m gibi kamuoyuna yans›t›l›p insan›m›z yahut dünya insan›
bunu görse ve yine de neticede güçlünün dedi¤i olsa en az›ndan bilir, “Do¤rusu böyle olmas› gerekiyor, ama yine de bu tür güçlerin dedi¤i oluyor” diye bir karﬂ›laﬂt›rma yapma olana¤›n› görür netice de¤iﬂmese bile. ﬁimdi biz ne ile karﬂ› karﬂ›yay›z,
önümüze kötü olan ﬂeyler medyada iyi diye sunuluyor. Tahkim de iyi, MAI de iyi,
Gümrük Birli¤i de iyi, küreselleﬂme de iyi, hepsi güzel, çok uluslu ﬂirketlerin daha da
büyümesi çok daha da iyi diye sunuluyor.
Ben bizim medyam›zda dünyadaki ﬂirket birleﬂmelerini eleﬂtiren yaz›ya çok
rastlamad›m, çok istisna bir, iki çok enteresand›r o yani. Niye? Bizim büyük ﬂirketlerimiz bölgeleﬂen ﬂirketlerin Türkiye’deki uzant›s› gibi kaderlerini zaten onlara ba¤lam›ﬂ, onlarla ortak kader birli¤i yapm›ﬂ ﬂirketler. Yani ulusal bakm›yor hadiseye.
Benim bu çok uluslu faaliyetim bu topluma ne kadar yararl› ne kadar zararl› hesab›n› yapmadan kendi mikro maksimizasyonunu yap›yor, ﬂirket maksi mizasyonunu yap›yor kendisine göre hakl› olabilir bir boyutuyla mikro boyutuyla. Tabii biz mikroyu
de¤il makroyu düﬂünmek zorunday›z. O zaman ﬂöyle bir sorun ç›k›yor galiba. Geliﬂmiﬂ dünyada onlar bir ﬂeyin yolunu bulmuﬂlar. Bir kendi ekonomilerindeki veya ülkelerindeki d›ﬂsall›klar› yaratabiliyorlar yani demokrasi geliﬂtikçe toplumsal refah geliﬂiyor, demokrasi toplumsal refah› yaratacak ﬂekilde iﬂliyor. Almanya, ‹ngiltere vs.
kendi iﬂçisini iﬂsiz b›rakmayacak ﬂekilde d›ﬂar›ya politika izliyorlar. Demokrasi o sonucu do¤uruyor. Bizlerde böyle de¤il, bizlerde demokrasi ad› alt›nda 6 Mart belgesi
imzalanabiliyor, “Bu Bat›’ya aç›lmad›r, bu Atatürkçülüktür, bu bat›l›laﬂmad›r. E¤er
6 Mart belgesi imzalanmazsa ‹ran’a döneriz” gibi hiç ilgisiz ﬂantaj göstermeleri yap›l›yor. E¤er imzalarsan›z ‹ran’a dönersiniz veya bilmem bir Körfez, ba¤›ml› bir Körfez ülkesine o zaman dönersiniz. Çünkü bat›l› gibi hareket etmek laz›m, yani kendi
toplumunun ulusal ç›karlar›n› korumak laz›m. Biz bat›l› gibi hareket etmiyoruz.
Bizim gazetelerimizde ne ç›kt›? Ankara’daki AB temsilcisi büyükelçi Leght o
zaman Gümrük Birli¤i’nin Türkiye için çok iyi olaca¤›n› söyledi, manﬂet. Allah Allah
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sen düﬂünüyorsun, benim düﬂünürüm ne düﬂünüyor, benim analistim ne düﬂünüyor,
yani Leght tabi öyle diyecek. Aynen bugün Clinton’›n baz› demeçlerinde de ortaya
ç›kt› bu kara mizah son ﬂeylerde. Yani çok enteresand›r yani bizim toplumumuzdaki
biraz da aﬂa¤›l›k duygusu mahsulü. Tabii medya çevrelerinin bir k›sm› buna kendilerini al›ﬂt›rm›ﬂlar zaten. Kendilerini öyle bir aﬂa¤›lam›ﬂlar ki habercilik yapm›yorlar
önemli bir k›sm›, kendi patronlar›n›n ve patronlar›n›n iç ve d›ﬂ uluslararas› ç›kar
ba¤lant›lar›na hizmet ediyorlar. Ben bunu aç›k aç›k yazd›m, burada da söylemekten
çekinmem, mütareke bas›n› gibi diye tan›mlad›m. Bunun somut örneklerini gördük,
1995’te yaﬂad›k, savaﬂ açt›lar bana, sansür uygulad›lar baz› kanallara talimat verildi, Erol Manisal› ç›kar›lmayacak diye. Baz› gazeteler zaten d›ﬂar›dan yaz› alm›yor, yay›n politikalar› de¤iﬂti, eskiden al›rlard› bütün d›ﬂar›dan tarafs›z ﬂeyleri falan kapand›lar, belli politikan›n kamuoyuna yans›t›lmas› kapal› devre televizyon gibi
çal›ﬂmaya baﬂlad›lar. Bundan sonra ﬂu anda oynanan oyun Helsinki ile ilgili. Türkiye
aday olacak ﬂimdi, kesin aday yapacaklar. Çünkü aday yapmas› Avrupa Birli¤i’nin
iﬂine geliyor, kesin aday yapacaklar.
Ertesi günkü gazetelerin manﬂetlerini gözümün önüne getiriyorum, Türkiye
Avrupal› oldu, Türkiye Avrupa’da, yaﬂas›n, yani bu baﬂl›klar› yani alt alta yazay›m,
yazd›¤›mda 9’u ç›kacakt›r kesin. Dolay›s›yla niye kendi kendimizi aldat›yoruz, niye
eleﬂtirel bakam›yoruz, bunu biraz kendimize sormam›z gerekiyor, baﬂkalar›n› eleﬂtirmemiz de yetmez. 65 milyon her bir ferdinin kendini biraz eleﬂtirmesi gerekir diye düﬂünüyorum ben burada.
Baﬂta söyledim, mesela Avrupa Birli¤i konusunda ben 65 milyon içinde Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üye olmas›n› belki de en fazla savunan insan›m. Çünkü
tam üye olursa nas›l yarar görece¤ini belki de benden fazla bilen insan olamaz.
Çünkü 35 senedir bu konuyu çal›ﬂan bir insan›m. Bunu biliyorum ama almayacaklar,
alamazlar, kesin olarak alamazlar. Bir ﬂey daha söyleyeyim, milyonda trilyonda bir
ihtimal Türkiye’yi ald›lar, Ukrayna’y›, Rusya Federasyonunu d›ﬂar›da m› b›rakacaklar. Türkiye’yi alm›ﬂ bir Bat› Avrupa, nas›l Ukrayna’y› nas›l Rusya’y› d›ﬂar›da b›rak›r?
Onlar bizden çok daha fazla, onlara göre bat›l› kültür vs. Yani ispat› var, ﬂeyden
tabii hiç bahsetmedim, konuya girmeye bile girmeye gerek duymad›m kültür fark›na
vs. O da bir parametredir. Ama öbür dayanaklar›m benim o kadar sa¤lam ki ona
gelmeye s›ra bile yok yani. Dolay›s›yla burada böyle bir çeliﬂkimiz var. Bu çeliﬂki hepimizin çeliﬂkisi, ne yapaca¤›z bilemiyorum. ﬁimdi Türk-Amerikan iliﬂkileri ilginç bir
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boyutta. Önce olan› söyleyeyim baﬂl›k alt›nda da. Ankara’dakiler yavaﬂ yavaﬂ baz›
ﬂeyleri hissetmeye baﬂlam›ﬂlard›. Özellikle 1989’da Türkiye’nin baﬂvurusunun reddedilmesinden sonra Avrupa Birli¤i taraf›ndan baz› çevrelerin desteklemesine ra¤men ﬂey biliyordu, bugün Demirel de biliyor Türkiye’nin tam üye olamayaca¤›n›, Ecevit de biliyor. Siyasi parti liderleri de biliyor, iﬂ çevreleri de biliyor, TÜS‹AD da biliyor
vs. Herkes, bunu konu içinde olan herkes biliyor, fakat bunu söylemiyor. Bu bir tabudur söylenmez, bir aile içi s›r gibi ifﬂa edilmeyecek bir s›r ﬂeklinde. ﬁimdi Avrupa
perspektifi kaybolmas›n diye bak›yorlar hadiseye. Yani Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne
tam üye olunmayaca¤› kamuoyu taraf›ndan bilinirse bir y›k›nt› olur, bana göre yanl›ﬂ, tamamen tersi do¤ru. Ben hatta ﬂunu yazd›m, yani bu dedim kötü bir ﬂey de¤il
ki ‹sviçre de bugün Avrupa Birli¤i’nin tam üyesi de¤il kendi iste¤i ile oluyor. Norveç
de tam üyesi de¤il kendi iste¤i ile oluyor. Fazla zengin, ben para falan fakirlere da¤›tamam, petrol geliri artt›, kiﬂi baﬂ›na geliri 45.000 dolara vurdu, ben diyor pay
vermem fakirlere diyor. ﬁimdi Norveç kötü durumda m›, ‹sveç kötü durumda m›?
Demek bizi almayacak, biz yan yana gene kültürel entegrasyonumuz vs. devam
edecek ‹sveç’in, Norveç’in Avrupa Birli¤i’nin nas›lsa tam üye yapmasa da bizi yapaca¤›z diye bir politikac›n›n söylemesi bu insanlara, 65 milyonu kand›rmaktan daha
m› iyi daha m› kötü ben size b›rak›yorum de¤erlendirmeyi. ‹nsanlara bu kadar yalan
söylenmez. Yani ben düﬂündüm düﬂündüm, hatta birkaç yaz›mda da yazd›m, yani
hani 1 milyon insan› aldatabilirsiniz 2 milyon, 5 milyon yani 60 milyonun kand›r›ld›¤›
bir ﬂey belki dünyada baﬂka bir örne¤i yoktur. 1995 y›l›nda kime sorsam “çok iyi”
diyor. Yahu nereden biliyorsun, okudun mu metni 64 maddeyi? Yok, hay›r ama herkes öyle diyor.
Yani ﬂimdi 6 Mart belgesi çok ilginç bir belge asl›nda. Bir parantez açay›m,
yani bu Lozan’› delen bir belgedir, tek yanl› bu bir vesayet anlaﬂmas›d›r. Aynen ﬂöyle bir ﬂey düﬂünün, bu örne¤ini de yazd›m ben burada izninizle tekrarlayay›m. Japonya ile Amerika aras›nda anlaﬂ›yor. Amerika Kongresi diyor ki, Japon hükümetinin Ameri ka’n›n d›ﬂ ticaret politikas› ile ilgili ald›¤› bütün kararlar› kabul edece¤iz
ve uygulayaca¤›z diyor. Amerika, düﬂünün böyle bir ﬂey olabilir mi, böyle bir anlaﬂma olabilir mi Japonya ile Amerika aras›nda ve bunun mant›¤› var m›, bu nas›l olur?
Geçen yüzy›lda Hindistan ile bilmem ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u aras›nda olur böyle bir
anlaﬂma. Sömürgesi ile sömürgeci ülke aras›nda olur. Bu düpedüz bir vesayet anlaﬂmas›d›r. Siz 64 maddenin herhangi bir televizyon program›nda bir gazetede cid-
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di bir ﬂekilde tart›ﬂ›ld›¤›n› gördünüz mü 1995’ten beri. Bizim televizyonlar›m›zda
her ﬂey tart›ﬂ›l›r her akﬂam. Ayakkab› ba¤›n›n kal›n m› ince mi olmas›na kadar, ama
bu hayati konu tart›ﬂ›ld› m›, çok enteresand›r. Herkesin kendine göre bunun içinde
hesab› var tabii, yani Türkiye’yi bölmek isteyenlerden bilmem kimlere kadar beklentiler var bu iﬂin içinde, çok de¤iﬂik beklentiler.
Türk-Amerikan iliﬂkilerine gelince, Asya’n›n yavaﬂ yavaﬂ aç›lmaya baﬂlamas›
1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren ve gelecekte de Avrasya’n›n bir dev gibi ortaya ç›kacak olmas›, hem pazar olarak belki de ekonomik bir güç olarak Amerika’n›n bak›ﬂ
aç›s›n›, Türkiye'ye bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirdi. Amerikal› Brezinski’nin de yazm›ﬂ oldu¤u
gibi, önümüzdeki 40 50 y›l enerji kaynaklar›n› ve yollar›n› ve Avrasya’y› kontrol edebilirse ancak süper güç olma özelli¤ini, vasf›n› sürdürebilir diye aç›k bir ifadesi vard›r Brezinski’nin. 3 4 kitab›nda bu ifade Brezinski’nin yer al›r. Bu çok do¤ru bir yaklaﬂ›md›r.
Bu bölgede Amerika Birleﬂik Devletleri zaten 1991’de Körfezi halletti. Amerika
deyince ‹ngiltere ile birlikte düﬂünüyorum stratejik ortak olarak. ‹ngiltere her ne
kadar AB’nin üyesi görünse de, ka¤›t üzerinde Amerika’ya çok daha fazla yak›nd›r,
kader birli¤ini stratejik olarak k›ta Avrupa’s›n›n d›ﬂ›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yapm›ﬂt›r bildi¤iniz gibi. Ortado¤u’yu 1990-1991’de Amerika halletti. Japonya’n›n yüzde 80-85 Ortado¤u petrolüne ba¤›ml› oldu¤unu biliyoruz. Avrupa’n›n da
yüzde 45-55 aras› yan›lm›yorsam. Kafkasya aç›ld›, Sovyetler Birli¤i da¤›ld›, dünya
petrol rezervinin ﬂimdi bilinen rezervi olarak yüzde 16’s› do¤al gaz rezervinin de
yüzde 56’s›n›n Kafkasya’da ve biraz do¤usunda bulundu¤u biliniyor. Amerika buray›
da elde etmek amac›nda, buray› Türkiyesiz elde edemeyece¤ini, Türkiye’nin yard›m›
olmaks›z›n elde edemeyece¤ini çok iyi gördü¤ü için Rusya’n›n Güney Kafkasya’da
boﬂalan a¤›rl›¤›n› Tür kiye ile birlikte dolduruyor ﬂu anki operasyonda oldu¤u gibi.
Son BaküCeyhan Anlaﬂmas›’n›n AG‹T s›ras›nda imzalanmas›, Türkmen gaz›n›n
bu dönemde imzalanmas›, asl›nda Güney Kafkasya ve Hazar çevresini Amerika’n›n
doldurma yoluna girdi¤ini Rusya’n›n buraya sokulmayaca¤›n›n, Rusya’n›n Kuzey
Kafkasya’da kalmas›na izin verilece¤inin bir temel göstergesi olmuﬂtur. Dolay›s›yla
Türk Amerikan iliﬂkileri Kafkasya’da tam bir kesiﬂme halindedir. Avrupa’dan d›ﬂlanm›ﬂ bir Türkiye, yani Helsinki’de aday olarak gösterilse bile uzun vadede Avrupa’n›n
içine al›nmayacak bir Türkiye, Amerika ile stratejik iﬂbirli¤ine girme yolundad›r ve
hatta girmiﬂtir. Balkanlar’da Türk-Amerikan yak›nlaﬂmas› devam edecektir orada
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bir parantez Yunanistan faktörü vard›r sonuç olarak. Bu yüzden Türk-Yunan dostlu¤una Amerika, Clinton büyük a¤›rl›k vermektedir. Türk-Yunan dostlu¤unu sa¤larsa hem Yunanistan’dan hem Türkiye’den Balkanlar’da daha da iyi destek alabilece¤ine özellikle Avrupa d›ﬂ›nda kalm›ﬂ Türkiye’den daha fazla destek alabilece¤ini
Amerika Birleﬂik Devletleri inan›yor.
Ortado¤u’da Amerika ile sorunumuz var, Kuzey Irak ile sorunumuz var, Amerika Birleﬂik Devletleri, Kuzey Irak ile bir kendine ba¤l› bir Kürt devletini, iﬂte ismi
konmam›ﬂ olarak ﬂu anda kurmuﬂ diyebiliriz. Barzani, Talabani kanal›yla onlar›n iplerini tamamen ellerine alaraktan bir devlet de¤ilse bile, bir kukla yönetim kurmuﬂ
durumda. ‹ﬂte parlamento seçimleri yap›l›yor, kendi televizyonlar› var vs., kendi ordular›n› Amerikanvari yard›m›yla kuruyorlar. Bu ﬂu anda nedir? Oray› kimse de etkileyemiyor, ne Ba¤dat etkiliyor, ne ‹ran, ne Türkiye. Amerika ile birlikte Barzani ve
Talabani bunu yap›yorlarsa bu bir kukla devletidir, oraya baﬂka kimse giremiyorsa
böyledir. Dolay›s›yla orada bir sorunumuz var. Bu sorunumuzun nas›l çözülece¤i konusunda Amerika’n›n kafas›nda berrak bir ﬂey yok. Orada bir sorunumuz var, onun
d›ﬂ›nda ‹srail-Türkiye-Amerika ortakl›¤› bölgede h›zl› geniﬂlemekte. Hatta ﬂu da iddia edilebilir, Türkiye-‹srail yak›nlaﬂmas› sürerse ‹srail’in Türkiye’de bölgedeki menfaatleri hayati menfaatleri daha ileri bir düzeye götürülürse ‹srail, Amerika’n›n Türkiye’yi rahats›z eden baz› yaklaﬂ›mlar›nda iﬂte PKK meselesi, Kuzey Irak, K›br›s,
Ege gibi konularda Türkiye’ye daha fazla destek vermek zorunda kal›r, e¤er ‹srail'le
stratejik iliﬂkiler devam ederse ve devam edecek gibi görülüyor.
Burada K›br›s konusuna de¤inmem gerekiyor. Spesifik olarak K›br›s için bir
Avrupa ile iliﬂkiler bak›m›ndan ve Amerika ile iliﬂkiler bak›m›ndan. Avrupa’n›n K›br›s
politikas› zaten Türkiye’yi almayaca¤›n›n da bir tipik turnusol kâ¤›d› gibi bir göstergesi. Ben ﬂunu yazm›ﬂt›m, madem Avrupa Birli¤i Türkiye’yi alacak iki devleti de birlikte içine al›r, Güney Rumlar, Kuzeyde KKTC’li Türkler. Türkiye’yi al›r, içeride kardeﬂ
kardeﬂ geçiniriz, yani adan›n iki devletçi¤inin bir anlam› kalmaz. Yeter ki Türkiye Avrupa Birli¤i’nin içinde olsun. Niye böyle yapm›yor? ‹lle iﬂte federasyon olsun, iﬂte
mevcut K›br›s Cumhuriyetinin Rumlar›n yönetimine Türkler cemaat olarak yamans›n, federasyon kurulsun ve o federasyon Avrupa Birli¤i’ne girsin. Avrupa Birli¤i’nin
bir iç sorunu olacakt›r. Yani art›k askere falan gerek yok, buras› Avrupa Birli¤inin
s›n›rlar› içindedir aynen Yunanistan gibi, Rodos gibi, Girit gibi, Sicilya adas› gibi.
“Burada ne ar›yorsun bakay›m sen, Avrupa’y› iﬂgal etmeye mi kalkt›n yoksa?” diye
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Türkiye’ye sorduklar› zaman Türkiye de baﬂ›n› e¤mek zorunda kal›r Avrupa Birli¤i’ne
girdikten sonra. Burada cevab› verilemeyen soru, Clinton’›n niçin bast›rd›¤›. ‹lk akla
gelen Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki Rum ve Yunan lobilerinin etkinli¤i. Buna ra¤men, Türkiye’yi rahats›z etme pahas›na Clinton’›n bast›rmas›n›n arkas›nda bir ﬂey
olmas› gerekir bir pazarl›k. Bak›yoruz düﬂünüyoruz, nas›l bir pazarl›k? Tabii Amerika
ile Avrupa Birli¤i aras›nda rekabet olacak falan filan, ama yine de iﬂbirli¤i yapmak
zorundad›r, bu yavaﬂ yavaﬂ olacak bir hadise.
ﬁimdi 1990-1991’de Amerika, Ortado¤u’ya yerleﬂmiﬂ, son y›llarda ad›m›n›
Kafkasya’ya da at›yor. Avrupa Birli¤i, Ortado¤u’dan at›lm›ﬂ d›ﬂar›, yok art›k. ‹ngiltere’yi saym›yoruz o Amerika ile beraber. K›ta Avrupa’s›, Fransa yok, ‹talya yok,
Körfez'de yok, Kafkasya’da da yok. K›br›s adas› Avrupa Birli¤i’ne girer, çünkü Avrupa Birli¤i Akdeniz’e çok a¤›rl›k veriyor art›k, Akdeniz politikas›na. Ben de Ortado¤u’da ve Kafkaslar’da bulunuyorum, buna karﬂ›l›k size rüﬂvet Kuzey Amerika, Afrika
sizin için önemli eski Frans›z, ‹talyan bölgeleri hatta ‹spanyol bölgeleri. Siz Akdeniz
politikas›nda, Akdeniz çevresinde bütünleﬂin, do¤uya fazla bulaﬂmay›n Ortado¤u’ya
ve Kafkasya’ya orada kal›n ve bu arada K›br›s’› da Avrupa Birli¤i’nin içine al›n. Çünkü baﬂka gerekçesini bulam›yorum Avrupa Birli¤i’ne ›srar edin. Çünkü ABD’nin, iki
devletli adan›n daha çok iﬂine gelmesi gerekirdi, böyle bir pazarl›k yok. Güneyi Avrupa Birli¤i’ne girer, Kuzeyi icab›nda müﬂküle al›rd› Amerika Birleﬂik Devletleri.
KKTC'de askeri üs al›rd›, orada üs ald›¤› zamanda Suriye’nin tam karﬂ›s›nda ‹srail’i
çok rahatlatan bir konumda bulunabilirdi. Avrupa Birli¤i ile ABD aras›nda bölgesel
pazarl›klarla Kafkasya, Ortado¤u, Akdeniz, Balkanlar pazarl›¤›nda Akdeniz’in Avrupa Birli¤i’ne Amerika taraf›ndan b›rak›lmas› ve bu arada Akdeniz kapsam› içinde
K›br›s’›n da b›rak›lmas›n›n bir sonucu olarak ancak ABD ›srar edebilir diye düﬂünüyorum. Sadece Rum ve Yunan lobisine ba¤lamak yetmez diye düﬂünüyorum. ‹sterseniz ben burada keseyim sorular› alay›m.

Yahya Ar›kan
Tabii. Size çok teﬂekkür ediyoruz. Evet de¤erli arkadaﬂlar de¤erli hocam›z›
dinledik. Katk›n›z› ve sorunuzu, isminizi söylerseniz banda al›n›yor.
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ﬁükrü Y›lmaz
ﬁükrü Y›lmaz. Say›n hocam Avrupa Birli¤i’ne Türkiye’nin girememesine karﬂ›l›k
Türkiye’nin baﬂta Gümrük Birli¤i’ne al›nmas›yla Türkiye aç›s›ndan olumsuz bir durum teﬂkil etti¤ini ve bunun d›ﬂ›nda baﬂka ﬂeylerin oldu¤unu söylemiﬂtiniz sözünüzün baﬂ›nda. Fakat sadece Gümrük Birli¤i ile ilgili konuyu aç›klad›n›z, onu takip
eden baﬂka, buna benzer Türkiye’nin ödünleri hususuna de¤inmediniz. O konuda
varsa e¤er bunun d›ﬂ›nda Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile ilgili,

Erol Manisal›
1995’teki ödünler mi?

ﬁükrü Y›lmaz
Evet. Onun d›ﬂ›nda, Avrupa Birli¤i’nin d›ﬂ›nda, pardon Gümrük Birli¤i’ne kat›l›m›n d›ﬂ›nda baﬂka Türkiye’den sa¤lanan Avrupa Birli¤i taraf›ndan sa¤lanan menfaatlerin neler oldu¤u konusuna de¤inme diniz.

Erol Manisal›
Evet.

ﬁükrü Y›lmaz
O konuda aç›klama yapabilir misiniz?

Erol Manisal›
Biraz o konuyu açarsak ﬂöyle bir durum var orada. TÜS‹AD Avrupa Birli¤i’ni,
Gümrük Birli¤i’ni savundu. TÜS‹AD’›n bir k›s›m üyeleri, büyük sermaye ﬂunu düﬂünüyor. Avrupa Birli¤i’nin vesayeti alt›na al›nm›ﬂ bir Türkiye bizim için daha güvencededir diyorlar. ﬁöyle bak›yorlar pratik olarak, “Askeri darbe gelmez, Avrupa bast›r›r
vesayet alt›nda dahi olsa iﬂte mevzuat tamamen oraya uyar, orada ne ç›karsa
buraya uyar bizim için o da güvencededir” diyorlar. “Mandac›l›k 1920’lerde de savunulan ﬂeydi. Ne olmuﬂ, yani de¤iﬂik biçimiyle Avrupa Birli¤i’nin mandas› oluvermiﬂ
ne fark eder ki” diye bakarlar. Tabii söyleyemiyorlar, aç›k bir ﬂekilde söyleyemiyorlar
ama dolayl› olarak yazd›klar›ndan ç›kan sonuç budur. Kendilerine göre hakl› olabilirler. Olay›n bir bu boyutu var. K›br›s konusunda aç›k ödün verildi, Rum Kesimiyle gö-
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rüﬂmelerin baﬂlamas›na dair. Çünkü Rum Kesimi 1989’da baﬂvurdu. Anlaﬂmalar›
K›br›s Cumhuriyeti diyor, ama Rum Kesimi iki ayaktan oluﬂan, “Türk aya¤›ndan” ve
“Rum aya¤›ndan” oluﬂan bir tanesini temsil ediyordu. Bir referandum olmas› gerekirdi, kuzeyi kapsam›yordu. Brüksel dedi ki Ankara’ya o zaman, 1989’da hatta Mesut Y›lmaz D›ﬂiﬂleri Bakan›’yd›, bu yüzden de Mesut Y›lmaz uçakta hatta kavga
etti. Alman D›ﬂiﬂleri Bakan›yla toplant›ya beraber gidiyorlard› ayn› uçakla, kavga
ettiler bu yüzden. Türkiye Avrupa Birli¤i iliﬂkilerine K›br›s’› sokmay›n diye Mesut Y›lmaz dayatt› ona da baya¤› tart›ﬂma ç›kt›. Kavga etti Mesut Y›lmaz, Alman D›ﬂiﬂleri Bakan›’yla, ayr›nt›lar›n› biliyorum yani. 1990’da Brüksel Ankara’ya “Bunlar baﬂvurdular, ama biz bunu iﬂleme koymayaca¤›z” dedi. 1993’te yeni bir aç›klama yap›ld›. “Brüksel’de biz bunu iﬂleme koyaca¤›z” dediler. Allah Allah. Koyamazs›n, uluslararas› hukuka ayk›r›, 1960 anlaﬂmalar›na ayk›r›, bunda Türk taraf› yok. “Ben koyuyorum” dedi. Hem de “Mevcut Rum yönetiminin tüm aday› temsil etti¤ine inan›yorum o vesile ile koyuyorum” dedi. Ankara k›yameti kopard›, fakat o arada bir ﬂey
oluyordu Ankara’da. Cem Duna, Gümrük Birli¤i görüﬂmelerini yönetiyordu delegasyon baﬂkan› olarak Brüksel’de ve Ankara’daki siyasi çevreler de Gümrük Birli¤i’nin
mutlaka geçmesinin Türkiye için çok yararl› olaca¤›n› savunuyorlard›. Fazla tepki
veremediler, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n büyük reaksiyonuna ra¤men Ankara’da oturtturuldu. 17 Aral›k 1994'te bir üçlü zirve oldu, buna eski ve yeni dönem baﬂkanlar› kat›ld› ve 5’li hale getirildi, burada bir pazarl›k yapt›lar. Bizim D›ﬂiﬂleri Bakan›m›z kat›lm›ﬂt› o zaman. Bir pazarl›k yapt›lar, Güney K›br›s Rum Yönetimi’yle görüﬂmelere
ses ç›karmayacak Amerika dediler, o koﬂullar imzalanacak dediler. Bunu deklare
etmeden o zamanki Baﬂbakan, D›ﬂiﬂleri Bakan› ﬂifahi olarak kabul etti, yaz›ya dökmediler onay verdiler, ﬂifahi olarak onay verdiler. ‹ﬂin ilginç yan›, Gümrük Birli¤i’nin
imzaland›¤› gün 6 Mart da di¤er salonda da AB Komisyon Baﬂkan› bas›n toplant›s› yap›yordu. O bas›n toplant›s›nda ﬂunu aç›kl›yordu: “Art›k K›br›s AB’nin ilgi ve etki
alan› içindedir, görüﬂmeler baﬂlayacakt›r”.
Dünya kamuoyuna bu aç›klama yap›ld› ve bu kaynad›, o aç›klamalar Türk medyas›nda gündeme gelmedi. Çünkü pat›rt›, gürültü, bayram, seyran davullar çal›yordu, Gümrük Birli¤i anlaﬂmas› imzaland› diye ve Gümrük Birli¤i anlaﬂmas› içinde de
bu var, dolayl› olarak var. ﬁöyle, bir maddesinde Türkiye, Avrupa Birli¤i’nin özel ticaret anlaﬂmas› imzalad›¤› 3. ülkelerle 5 y›l içinde uyum sa¤layacakt›r diye bir
madde vard›r ve bir y›ld›z koyar, ekte bu ülkeler belirtilmiﬂtir. Açarsan›z eki bakar-
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s›n›z, iﬂte Fas, Tunus, Ürdün ve K›br›s resmi belgesi içinde Gümrük Birli¤i belgesi
içinde. O K›br›s nedir? K›br›s Cumhuriyeti, Rum kesimi yani adan›n tümünü kapsayacak ﬂekilde kabul edilen AB’nin tan›m› içindeki K›br›s’t›r, bunun alt›na Ankara imza atm›ﬂt›r. Ben bunu yazd›m ve söyledim. Sonra Murat Karayalç›n inkâr etti. Bu
K›br›s ne diyor, ben imzalamad›m o anlaﬂmay› diyor. Ama ondan sonra tabii Ankara’da baﬂkalar› bir ﬂey fark ettiler, 28 Aral›k 1995’de Demirel Denktaﬂ deklarasyonu yay›nland›, biz Avrupa Birli¤i’nin K›br›s’a iliﬂkin unsurlar›n› kabul etmiyoruz diye.
Yani önce hükümet imzalam›ﬂ oldu¤u, sonra da Demirel ve Denktaﬂ deklarasyonu
ile “Biz Ankara Hükümeti’nin imzalad›¤› ﬂeyi kabul etmiyoruz” gibi bir ﬂey oldu, yani
kara mizah konusu olabilecek Ankara aç›s›ndan...
(ﬁükrü Y›lmaz)
Ankara ne yapt›?
(Erol Manisal›)
Neyi yapt›?
(ﬁükrü Y›lmaz)
Önce karﬂ› ç›kt› sonra...
(Erol Manisal›)
Ama söyledi tekrar. Orada ancak ben konfederasyonu konuﬂurum, ﬂimdi görüﬂmüyor Newyork’ta, dolayl› görüﬂmeler yok. Önce “Ayn› binada oturacaks›n›z” demiﬂler, “Hay›r yok demiﬂ ayr› otellerde kalaca¤›z”, yerlerini ay›rtm›ﬂlar, dolayl› görüﬂme olacak, iﬂte o ona mektup gönderecek, ondan sonra o ona gönderecek. ‹ﬂte
ﬂimdi tehdit ediyorlar. 3 Aral›k 10 Aral›k, Helsinki. Arada bir hafta var, orada nas›l
s›k›ﬂt›r›r›z acaba deklare içine al›r›z? Dün Clinton buradan uçtu gitti, Atina’da akﬂam Yunan Cumhurbaﬂkan› çok a¤›r bir konuﬂma yapt›. Bugün sadece gazetelerden
bir tanesinde “eleﬂtirdi” diye birkaç cümle yer alm›ﬂ. Türkiye’ye karﬂ› çok a¤›r bir konuﬂma yapt›. “Türkiye sald›rgand›r, ﬂudur, budur, Ege, K›br›s ﬂu olacak, ﬂu olmazsa
olmaz” hiç biri yer almad› ﬂimdi bugünkü gazetelerde. Rahatl›kla yetiﬂtirebilirlerdi üç
büyük gazetemiz hiç biri de koymad›lar. Çok enteresan ﬂeyler oluyor yani. Adam›n bir
küfretmedi¤i kald›, Yunan Cumhurbaﬂkan›'n›n. O metin bu sabah bana geldi faksla,
ondan sonra bir küfretmedi¤i kald›. Gazetelere bakt›m hiçbir ﬂey yok.

ﬁükrü Y›lmaz
Televizyonlar, haberlerinde de vermedi, çok enteresan.

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1799

8 levent 2.QXP

10/4/08

4:43 PM

Page 1800

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Yahya Ar›kan
Hocam bir soru daha var.

Erol Manisal›
Tabii.

Yahya Ar›kan
‹smail Hakk› Güneﬂ buyurun.

‹smail Hakk› Güneﬂ
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. ‹ki sorum olacak say›n hocam. Birincisi tekstil
ile ilgili bir aç›klama yapt›n›z ve onunla ilgili bir saptama yaparak bir ﬂey sormak istiyorum. Tekstil ile söylediklerinizin Avrupa ülkelerinin ekonomik ç›karlar› do¤rultusunda o kadar ileriye gidildi ki mal sat›m› ile mal al›m› aras›ndaki, oluﬂan birçok
ﬂart gibi aynen ﬂu ﬂart da mal sat›m›yla ilgili olmazsa olmaz koﬂul aras›nda yer
ald›. “Bu ürünün üretilmesinde çal›ﬂt›rmama yasa¤› çerçevesinde çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rmad›¤›n› beyan ve taahhüt ederiz” ﬂeklinde Avrupa ülkeleri bu taahhüdü istediler
ve bunun yerine getirilmemesi çok uzun olmamas› için yapt›r›mlar› s›ralad›lar. Fakat garip olan, Türkiye’de mal satmaya çal›ﬂan üreticiler, sermaye, bunu sosyal
boyutuyla küçük iﬂçi çal›ﬂt›rmama k›sm› alt›nda hiç yaﬂamad›lar, ekonomik boyutunu aﬂamad›lar ve hiç yerine getirilmedi. Bir ﬂey daha söyleyeyim, iliﬂikte oldu¤um
için söylüyorum, sizin biraz önce bahsetti¤iniz müfettiﬂler ile ilgili olay onlar›n mamulün üretilmesindeki maliyeti yukar› ç›kartmak için gelip burada iﬂin üretilme safhas›nda o bahsedilen ﬂartlar›n yerine getirilip getirilmemesinde emredici hüküm
olarak anlaﬂmaya koydular. O iﬂ müfettiﬂleri kapsamad›¤› k›s›m gibi bu büyük bir
çeliﬂkidir, bunu niye aﬂamad›, bas›n karﬂ›s›nda ekonomi olarak mal› satanlar. Bu
benim birinci sorum.

Erol Manisal›
O sorunun muhatab› ben de¤ilim.

‹smail Hakk› Güneﬂ
Hay›r, ben merak etti¤im için hocam. Yani bir ufuk aç›s›ndan. ‹kincisi, Do¤u
Bloku varken, co¤rafyas› gere¤i ABD ile Türkiye’nin ve Avrupa Birli¤i’ni oluﬂturan ül-
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keler ile Türkiye’nin co¤rafyas› gere¤i ekonomik ve sosyal iliﬂkileri, siyasi iliﬂkileri örtüﬂüyordu. Do¤u Bloku süreci yaﬂand›ktan sonra, Amerika ile olan stratejik yak›nlaﬂmam›z Kuzey Irak’ta oldu¤u gibi çeliﬂti, K›br›s’ta oldu¤u gibi çeliﬂti ve yine sizin
dedi¤iniz gibi süper güç olmaya çal›ﬂan Amerika’n›n keza bunu Avrupa Birli¤i için de
kullanmak istiyorum, Brezinski’nin söyledi¤i gibi Avrasya’y› kontrol etmesi gerekir.
O zaman yine burada co¤rafi ortakl›¤›n, co¤rafi yak›nl›¤›n, ekonomik ortakl›¤›n, ekonomik menfaatlerin belirtilmesinde rol olmad›¤›n› ‹ngiltere, AB örne¤inde çok görüyoruz. Yine ‹sviçre ve Norveç’in söyledi¤iniz Avrupa Birli¤i’ne dahil olma süreci içinde ‹ngiltere içinde parayla ortak paras›na girmemesinin ötesinde bu birlikteli¤in ç›kar birlikteli¤inin daha fazla rol oynad›¤›na inan›yorum. O zaman Avrasya'da,
Kafkasya’da, Avrupa Birli¤i ile Avrupa Birli¤i'ni oluﬂturan Fransa, Almanya, ‹talya’n›n menfaatleriyle Amerika’n›n menfaatlerinin örtüﬂtü¤ü bir noktada Türkiye bu
co¤rafyas› gere¤i t›pk› Do¤u Bloku çözülmeden önceki süreçte oldu¤u gibi her ikisini
kullanarak veya her ikisinin de buradaki ortak menfaatleri do¤rultusunda kazan›m
elde etmesi için ne yapmas› gerekir. Teﬂekkür ediyorum.

Erol Manisal›
Asl›nda Avrupa Birli¤i içinde de büyük bir menfaat kavgas› var. Brüksel dedi¤iniz zaman Brüksel’deki binlerce bürokrat var. Ç›kar›lan Türkolog ‹ngiliz eski akrabamd›r Londra’dan. Onunla çene çald›k, Brüksel’den geçtik, yahu dedi, ben yani her
iki, üç senede bir dolan›yorum, gidiyorum. Çek tesisleri Almanlar taraf›ndan sat›n
al›nd›, hemen hemen bitti operasyon.
Avusturya’ya bir konferansa gitmiﬂtim Avusturya Merkez Bankas› ça¤›rm›ﬂt›. Onlar Merkez Bankas› demiyorlar Avusturya Devlet Bankas› diyorlar, ad› öyle.
Konferansa gitmiﬂtim, bir tanesi, üst düzey bir üye itiraf etti, biz iﬂgal alt›nday›z
dedi, Almanya taraf›ndan dedi. “Bizim Merkez Bankas›, Alman Merkez Bankas›'na
dan›ﬂmadan stratejik karar alamaz” dedi. “ﬁuradan soka¤a bak, 20 arabadan
19’u Alman arabas›” dedi. Çekoslovakya Almanlaﬂt›, Slovakya da Polonya da ekonomik olarak giriyorlar, ama Polonya’y› galiba almayacaklar, tam üye yapmayacaklar. Türkiye’yi konuﬂuyoruz, Polonya’ya bile s›ra gelmeyecek. Çünkü hesap yapm›ﬂlar
ortaklar›n politikas› dolay›s›yla 40 milyonluk Polonya’ya ödeyece¤i pay. Alman bütçesinden gidecek pay o kadar yüksek ki ona katlanmak istemiyor. Neyse Almanya’n›n dikkat alan› güneyde H›rvatistan, Slovenya, Akdeniz’e indi. Güneyde Alman-
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ya, Akdeniz’e ilk defa ›l›k suya indi hiç sömürgesi olmam›ﬂ, Hitler savaﬂ› o yüzden
Fransa’ya, ‹ngiltere’ye karﬂ› deniz aﬂ›r› sömürgeleri olanlara karﬂ› ç›kard›. Sonra ilk
defa AB yoluyla Almanya, Akdeniz’e iniyor, legal olarak, kendi nüfus alan› içindeki
ufak ülkeler kanal›yla. ‹ﬂte Slovenya al›n›yor, H›rvatistan da s›rada, o da al›nacak.
Aﬂa¤›ya indi do¤uda Bulgaristan, Romanya üzerine yo¤unlaﬂ›yor. Özellikle Romanya’da önemli bir ﬂeyi var. Yani teﬂvik var, gizli ola¤anüstü al›nan bir ﬂey var. Malta
ufak olmakla birlikte oraya girdi. ﬁimdi Almanya bütün gücünü, a¤›rl›¤›n›, eforunu
Avrupa içinde Orta ve Do¤u Avrupa olarak, ekonomik nüfus alan› olarak gücünü
oras› için kulland›. Zaten gücünün bir k›sm›n› Do¤u Almanya yemiﬂti.
Alman toplumu iyi bilirim çok disiplinli bir toplumdur. Frans›zlar, ‹talyanlar
hatta ‹ngilizler art›k yapamazlar, ama Almanlar yapar. Amerika bunu görüyor. Almanya’n›n Avrupa Birli¤i içinde Avrupa’n›n bir görünmez Alman ‹mparatorlu¤u haline gelece¤ini görüyor ve Amerika Birleﬂik Devletleri gelecekte hem görünür en büyük rakibi olarak Japonya’n›n yan›nda Almanya’y› görüyor. Hatta Almanya’y› daha
öne ç›kart›yor, bir numaral› rakibi olarak görüyor Avrupa Birli¤i ﬂemsiyesi alt›nda
ve Almanya’y› y›pratmak istiyor, aﬂa¤›dan kemirmek istiyor.
Bir konferansa gitmiﬂtim 23 sene önce Berlin’de. Orada Türkler ça¤›rm›ﬂlard›, “Bizim ufac›k bir lokalimiz var, ABD büyükelçisi bizi 3 defa ziyarete geldi” dediler. Bir Türk büyükelçisi ç›kmam›ﬂ oraya tenezzül etmemiﬂ, u¤ramam›ﬂ. 10 senedir
Amerikan büyükelçisi 3 defa ziyaret etmiﬂ, ‹srail büyükelçisi ç›km›ﬂ. Çok enteresan.
Almanya, Almanya’daki Türkleri ve di¤er Türkleri vurdurtarak, hatta dincileri birbirine vurdurtarak Türk bütünleﬂmesini engellemeye çal›ﬂ›yor. Amerika Birleﬂik Devletleri de Türk bütünleﬂmesinin Almanya içinde kuvvetlenmesine çal›ﬂ›yor, Almanya
içeriden y›prans›n diye Almanya içinde Alman-Amerikan mücadelesini ben orada birebir yaﬂad›m. Tabi her ikisi de kendine göre hakl›.
Di¤er tarafta dostlar, bilmem ne Bat› Bloku, ﬂu bu, piyasa ekonomisi, rekabet öbür tarafta da esas didiﬂmenin orada oldu¤u görülüyor ve Almanya’n›n gözü
biraz da Kafkasya’da aﬂa¤› Kafkasya’da. Büyük eforlar var Türk Cumhuriyetlerinde,
Kazakistan’da, Özbekistan’da. Gürcistan’da çok Alman varm›ﬂ giden uzman arkadaﬂlar anlatt›lar baya¤› bir efor sarf ediyor. Romanya’dakini, Bulgaristan’dakini biliyoruz, çok yo¤un bir ﬂekilde Almanlar›n faaliyeti var. Ama gücü yetmiyor ﬂu anda
Kafkasya’da Amerika’ya karﬂ› bir cephe oluﬂturmas›. Çünkü Amerika silah› var,
Amerika silah› ile oldu¤u için. ﬁimdi Kosova olay› Amerika’n›n Balkanlara askeri ola-
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rak yerleﬂmesi hadisesidir. Amerika Birleﬂik Devletleri, Avrupa Birli¤i’nin ve özellikle
Almanya’n›n Avrasya pazar›n›n bat› kap›s›nda Balkanlarda Karadeniz’de önünü
kesmek için oraya askeri olarak yerleﬂti. Çünkü Amerika, stratejisine göre Ortado¤u’da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da askeri güç olarak bulunma zorunlulu¤unu hissediyor: “Ben buralarda bulunursam enerjiyi, do¤al gaz› kontrol alt›nda tutar›m. Türkiye’yi yan›mda tutarsam, Kafkasya’ya yerleﬂirsem, Balkanlara yerleﬂirsem önümüzdeki 50 y›l›n bir süper gücü olarak varl›¤›m› sürdürürüm. Avrupa Birli¤i’nin ve
özellikle Almanya’n›n önünü kesmiﬂ olurum”.
Kosova sonras› askerler geldi, Amerikan askerleri de geldi, orada ne Amerikan askerleri ç›kacakt›r, ne Alman askerleri ç›kacakt›r, ne Frans›z askerleri ç›kacakt›r. Özellikle Amerikan askerleri orada devaml› kalacakt›r, ç›kmayacakt›r, Amerika oray› b›rakmaz. ‹ﬂte ben onun için söylüyorum, ﬂimdi K›br›s’ta bar›ﬂ var, sulh
var, ayr›lm›ﬂlar 1974’ten beri hiçbir ﬂey yok. Onlar›n Kosova’da yapmak istedi¤ini,
bugün Bosna Hersek'te yapt›¤›n›, Türkiye 1974’te tek baﬂ›na hem de uluslararas›
anlaﬂmalara dayanarak bir katliam› önlemek için yapm›ﬂ ve bar›ﬂ› getirmiﬂ adada.
ﬁimdi 2 halk› iç içe geçirip, tekrar sorun ç›kart›p Kosova gibi tekrar bir mücadele
yap›p askeri olarak yerleﬂmek için mi yap›yorlar aynen Kosova’daki gibi diye ben biraz mizah yollu konuya de¤inmiﬂtim birkaç yaz›mda. Dolay›s›yla mutfakta apayr›
ﬂeyler piﬂiriliyor, bunlar medyada bu biçimde yans›m›yor baﬂka biçimde yans›yor.
Herkes tabii kendi ulusal ç›kar›n› ve stratejik gücünü nas›l geliﬂtirmeyi nas›l geliﬂtirebilirim diye düﬂünüyor. Amerika aç›s›ndan, Fransa aç›s›ndan, Almanya aç›s›ndan
ve Rusya aç›s›ndan gerilemeyi nas›l durdurabilirim vard›r, kendi aç›s›ndan, köprüler
de bitti, mevcut Rusya Federasyonu'nu bile korumas› soru iﬂareti. Hele Tataristan
falan da da¤›l›rsa Çeçenistan gibi sadece iﬂte Moskova olarak kalmaya dönüﬂebilir, iyice daralabilir. Dolay›s›yla oradaki kavga esas itibar›yla Amerika Birleﬂik Devletleri ile Almanya aras›nda. Avrupa, Do¤u Avrupa, Balkanlar, Kafkasya’da ﬂimdilik
Amerika Rusya gibi görünüyor. Amerika, Rusya’y› Güney Kafkasya’dan ç›kard›, bölge ülkeleriyle anlaﬂmalar yapt›. Bakü-Ceyhan hatt› asl›nda bir petrol meselesi de¤il, Amerika’n›n Güney Kafkasya’da yerleﬂmesi hadisesidir, oraya bayrak göstermesi hadisesidir. Eminim birkaç y›l sonra iﬂte Azerbeycan’›n talebi üzerine Amerikan askerleri yahut da NATO askerleri yahut Türk-Amerikan ortak askeri grubu
Bakü’ye de gidecektir 12 y›l içinde, fazla de¤il 5 y›l› bulmaz. Yani Kosova’n›n de¤iﬂik
bir modeli de¤iﬂik bir biçimde Amerikan a¤›rl›kl› olarak Güney Kafkasya’da yap›lacakt›r. Gidiﬂ onu gösteriyor.
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Yahya Ar›kan
Say›n Muammer Keskin bir çay içilecek süre boyunca bir soru ile katk› sunarsan›z efendim, hocam çay›n› içerken, buyurun.

Muammer Keskin
Hocam yorum yapmadan 3 tane sorum var. Birincisi, çok uluslu ﬂirketlerin
evliliklerinde Türkiye nas›l konumda, ne yapmal›y›z? ‹kincisi, Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›na, 6 Mart 1995’te yap›lan anlaﬂmaya imza atan siyasiler ulusal yanlar›n› unutmuﬂlar m›d›r? Yoksa yani gözleri mi köreldi? Sizin d›ﬂ›nda farkl› bilim adamlar› da
bu konuda uyar›larda bulunmuﬂtur ama ben bir ﬂey itiraf edeyim ki kendi ad›ma
söylüyorum Muammer Keskin olarak böyle bir ﬂeyi o gün fark etmiﬂ de¤ilim. Üçüncüsü de, AB ile ilgili ekim ay›nda ç›kan raporun geçmiﬂ raporlardan bir farkl› yan›
var m›? Türkiye aç›s›ndan çok k›sa belirttiniz ama o konuda da k›sa bir bilgi verirseniz sevinirim. Teﬂekkür ederim.

Erol Manisal›
Evet sondan baﬂlayal›m. ﬁimdi, ekim ay› raporunda AB geniﬂleme politikas›n›
1999 raporuyla de¤iﬂtirdi¤ini gösterdi. 1997’deki Lüksemburg raporunda farkl› bir
geniﬂleme politikas› vard›. “Ben adaylarla derhal görüﬂmeye baﬂlayaca¤›m 5’ler
6’lar olarak bloklar halinde masaya oturaca¤›z” diye aç›lmaya yönelik bir çizgi içindeydi. Ancak böyle olmad›¤›n› gördü, geniﬂleme politikalar› de¤iﬂti.. Bu raporda
“Tam üyelik görüﬂmelerine baﬂlamak için diyor, al›nacak ülke AB’nin gidiﬂat›n›n içindeki bütünleﬂmeye zarar vermemelidir.” diyor. Buna kim karar verecek, Brüksel. Her
ﬂey zarar verir sana. Yani iﬂgücü dolaﬂ›m› serbestleﬂecek o zarar verir, mali yard›m yapacaks›n, bütçem yetmez diye bir 10 sene daha erteleyebilirsin, yani çok
sübjektif bir ﬂey. Her ﬂey sana zarar verecek, her geniﬂleme eskilere zarar veriyor,
12’den 15’lere ç›kt›n›z ama son 3’lerin giriﬂi bile belli bir bedel, içeride sorun yaratt›
Avrupa Birli¤i’nde. Yani çok masum ülkelerdi Finlandiya, ‹sveç ve Avusturya gibi.
Onun bile bir bedeli oldu, Avrupa Birli¤i’ne 12’lere girdi¤i zaman. Dolay›s›yla geniﬂleme yavaﬂlat›ld›, frene bas›ld›. 1997’de gaza basm›ﬂlard›, 1999’da frene bas›ld›.
Dedim ki, tam üyelik olunur ondan sonra Gümrük Birli¤i’ne girilir. Yani at ile
arabas›n›n yeri de¤iﬂmez, tek yanl› hükümlülük alt›na girilmez, önce Türkiye tam
üye olur ondan sonra Gümrük Birli¤i’ne girilir. ‹spanya, Portekiz, Yunanistan ve di-
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¤er üyeler böyle olmuﬂlard›, böyle bir mekanizma olmaz, bu uluslararas› hukuk aç›s›ndan vs. ters bir ﬂeydir olmaz dedik, bu vesayet anlaﬂmas›d›r. Benim önerim o
zaman ﬂuydu, “Bunu imzalamay›n Serbest Ticaret Bölgesi anlaﬂmas› yap›n Avrupa
Birli¤i” ile dedim. “Yine endüstriyel mallar gümrüksüz dolaﬂs›n, benim elimi kolumu
ba¤lama, dünyaya karﬂ› elimi taﬂ›n alt›na sokturma. Ben tam üye oldu¤um zaman
elimi taﬂ›n alt›na sokar›m, beni tek yanl› Brüksel’den al›nan kararlarla yönetilir hale
getirme ben senle serbest bölge anlaﬂmas› yapay›m, Norveç gibi ‹sviçre gibi. Mallar
serbest dolaﬂs›n, gümrüksüz dolaﬂs›n, tam üye yapt›¤›n zaman bile ben o zaman
elimi taﬂ›n alt›na sokar›m senin ald›¤›n kararlar› ya da ortak ald›¤›m›z kararlar› uygulamaya baﬂlar›m” Benim önerim oydu. Gördüler veya görmemek için siyah gözlük
takt›lar. Burada de¤iﬂik misyonlar rol oynad›, önce sadece büyük sermayenin belli
bir k›sm›n›n yönlendirdi¤i medya ve onlar›n yönlendirdi¤i parlamento yapt›. Ben 100
parlamenter ile konuﬂtum 95’i neyin imzalanaca¤›n› fark›nda de¤ildi. 78 bakanla
konuﬂtum 12 tanesi fark›ndayd› iﬂin vahametinin yahut kritik bak›yordu acaba diye
kafas›nda. Di¤erleri fark›nda de¤ildi, birebir konuﬂtum yani. Ben üniversite çevresinden destek bulamad›m, anlat›yorum birebir konuﬂuyorum hakl›s›n diyorlar yani.
Ben yani dünya tarihinde bir toplumun bu kadar uzun süre aldatt›¤›n› yani
düﬂünemiyorum. Bak›yorum, bak›yorum belli bir süre aldatm›ﬂlar, bir sene iki sene
yani bizde bu süreç Avrupa Gümrük Birli¤i’ne ilgili olarak 1993’ten beri devam ediyor, 6 y›ld›r hala k›ram›yoruz onu. ﬁu anda devam ediyor, bugünkü gazetenin baﬂl›klar›na bak›n, hele 11 Aral›k’taki gazetelerin manﬂetlerine lütfen bulun, unutmay›n
bu sözümü, bir bak›n neler göreceksiniz aday oldu¤u zaman. Avrupa’ya girdik, bilmem ne oldu, olay hiçbir ﬂey yok, hiç.

Yahya Ar›kan
Say›n Ülker Kuﬂ buyurun.

Ülker Kuﬂ
Çokuluslu ﬂirketlerle ilgili sorunu nas›l önleriz?

Erol Manisal›
Burada Türkiye’deki büyük sermayenin içinde ulusal dayan›ﬂma yok. Türkiye
içindeki büyük sermayenin bir k›sm› ﬂöyle bir dayan›ﬂma içinde, oturuyor önce ortak karar al›yor, bize karﬂ› Avrupa, Amerika d›ﬂa karﬂ› birlikte gidiyorlar cepheye.
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Be¤enmedi¤imiz ‹talya bile sanayicileri oturtmuﬂtu, bu Rekabet Kanunu’nu geçirmemek için 9 sene direndiler, AB Rekabet Kanunu’na uyum sa¤lamak için. Çünkü
‹talya'n›n küçük sanayiyi Avrupa Birli¤i’nden avantaj sa¤l›yordu. Rekabet Kanunu’nu geçirmemek için bir 9 sene direndiler. Biz de süreleri daha öne çekerek yap›yoruz. ‹talya 89 sene direndi. Nas›l niye bir araya geldiler, ‹talyan sanayisi bürokrat› oturdu, ‹talyan ekonomisine nas›l zarar vermeden bunu çözeriz, Brüksel’i kand›raraktan iﬂ yapt›lar. Bizde d›ﬂar›s› benim bürokrat›mla direk temas halinde, d›ﬂar›s› benim iﬂadam›mla yani halkalar de¤iﬂik. ‹çeride yapm›yoruz ayr› ayr› kademelerin d›ﬂar› ile olan yollar› var, ﬂu veya bu biçimde olan yollar› var, o yola ters yola
aç›lm›ﬂ durumda. Bu yollar› kapatmak laz›m, yani nas›l kapat›l›r onu hep birlikte
düﬂünece¤iz.

Bir Kat›l›mc›
Hocam benim de biriki sorum olacak. Birincisi Avrupa Birli¤i vas›tas›yla, Avrupa’da tek bir devlet Avrupa Birli¤i’nin aras›na sokuyor, bir taraftan da Amerika ile
birlikte dünyada özellikle Balkanlarda ve Ortado¤u’daki milliyetçili¤i destekliyor ve
dünyadaki bu milliyetçilik çok uluslu sermayenin ve Amerika’n›n veya Avrupa Birli¤i
devletinin dünyaya hâkim olmas›n›n önüne getirdi¤i bir engel de¤il mi, bir çeliﬂki
teﬂkil etmiyor mu, neden böyle davran›yorlar onu soraca¤›m. ‹kincisi, tam üyelik
gerçekleﬂmezse Türkiye’nin Gümrük Birli¤ini tek tarafl› olarak feshetme hakk› var
m›? Üçüncüsü ise Amerika, Türkiye’nin 2000’li y›llardaki gelece¤i aç›s›ndan soruyorum bunu, Amerika’n›n Türkiye’ye uygun gördü¤ü ›l›ml› modeli vard›. Bu modelin üzerine biraz aç›kl›k getirir misiniz, yani Türkiye’de bu Cumhuriyete yönelik bir tehlike
de¤il midir? Bunlar› söylemek istiyorum.

Erol Manisal›
Evet, ﬂimdi milliyetçili¤i teﬂvik etmiyorlar, etnik gruplar› teﬂvik ediyorlar, etnik
ayr›mc›l›¤› teﬂvik ediyorlar, yani ulusalc›l›k politikalar›n› teﬂvik etmiyorlar. Ulusal
bütünlü¤ü teﬂvik etmiyorlar, yani teﬂvik ettikleri etnik gruplar, milliyetçili¤i bölen
gruplar. Mesela Türkiye’de etnik gruplar üzerinde çok yo¤un, sivil toplum örgütlerinin uluslararas› çok büyük dayan›ﬂmas› var. Avrupa Konseyi do¤rudan do¤ruya para veriyor. Avrupa Birli¤i’nin, Avrupa Konseyi’nin alt mali gruplar› do¤rudan do¤ruya mali yard›m yap›yor. Yani teﬂvik ettikleri ﬂey alt birimlerdir, etnik birimlerdir.
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Milliyetçili¤i teﬂvik etmiyor, yani ulusalc› politikalar, ulus devlet yoktur, s›n›rlar›
aç›n ulusal ç›karlar›n›z› koruyaca¤›m diye bilmem ekonomi politikas›, ticaret politikas› izlemeyin genel kurallar geliyor, tahkimler, bunlar dünyan›n ortak kurallar›d›r.
Bir dünya devleti oluyoruz, dünya pazar› oluyoruz, onun için ulusalc›l›k diye bir ﬂey
kalmam›ﬂt›r diyorlar. Ulusalc›l›¤a tamamen karﬂ›lar çünkü küreselleﬂmenin önündeki en büyük engel ulusalc›l›k.
O ayr›. Rusya’y› Güney Kafkasya’dan kaç›rtmak için içiﬂleriyle u¤raﬂmas›. Çeçen Bölgesi istikrars›zd›r, petrol metrol yukar›dan, Karadeniz’in kuzeyinden Rusya’n›n egemen oldu¤u alandan geçmez, güneyden yani Amerika’n›n egemen oldu¤u
alandan geçer, Türkiye’den geçer, ondan sonra yahut Amerikan denetiminden geçer. O bir operasyondu, o bir taktik hadiseydi, devam eden bir taktik hadise. Oysa
Çeçenleri falan kimsenin düﬂündü¤ü yok. Amerika stratejik ç›karlar›n› düﬂündü, öyle ufak ﬂeyleri hiç düﬂünmezler.
Gümrük Birli¤i feshedilir tabii, ama bunun bir ekonomik bedeli var. ‹ktisatta
bir kural vard›r, kilitlenme kural›. Belli bir ﬂeye al›ﬂt›¤›n›z zaman, kötü bir ﬂeyin
olumlu ﬂeylerinden sistem yararlanmaya baﬂlar. ﬁimdi Gümrük Birli¤i’ne göre bozuk sistem içinde çal›ﬂan bu kay›t d›ﬂ› ekonomi gibi çal›ﬂan bir düzen oluﬂur ve ondan sonra onu kald›rd›¤›n›z zaman geniﬂ bir kesimin de menfaati sanki zarar görüyormuﬂ gibi bir durum ortaya ç›kabilir. Ama bu her zaman de¤iﬂtirilebilir, feshedilebilir, en az›ndan ﬂu denebilir “ﬁu 64 maddenin 17 tanesi de¤iﬂmesi gerekir, serbest mal dolaﬂ›m›na iliﬂkin maddeler kals›n, ama beni tek yanl› d›ﬂ ülkelerle iliﬂkilerimizi ba¤layan maddeler kald›rs›n” denebilir. O her zaman geçerlidir. Il›ml› ‹slam konusuna gelince. Il›ml› ‹slam meselesi Amerika’n›n bölgesel bir politikas› olarak tan›mlan›yor stratejistler taraf›ndan. “Bölgedeki radikal ‹slam’› yumuﬂatmak için
Türkiye ›l›ml› ‹slam’› da içine alarak yeni siyasal aç›l›mlara istikrarl› bir biçimde iyi
bir örnek olursa di¤er radikal ‹slamc› ülkelerde ‹slamc›l›klar›n› fazla ﬂey yapmadan,
reddetmeden Türkiye’yi örnek olarak uzun vadede alabilirler” ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m
var, ama geçerlili¤i olmayan bir yaklaﬂ›m bana sorarsan›z.

Yahya Ar›kan:
Say›n Cahit Kesemen buyurun.
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Cahit Kesemen
Hocam ﬂimdi konuﬂman›zda söylediniz. “Bu ülkede, 65 milyon insan› kand›ran
böyle bir ﬂey görünmedi, dünyada yok” dediniz. Orada Ankara kand›r›yor. Geliyorsunuz medyaya, medya iﬂte patronlar›n›n sözü ile hareket etti¤i için insanlar›, Türkiye’yi kand›r›yorlar. Dönüyorsunuz iﬂte az evvel bahsettiniz, iﬂte ben bilim adam›
arkadaﬂlar›ma söylüyorum, gelin iﬂte bu böyledir do¤rudur diye, dönüp gidiyorlar ve
son bir deprem yaﬂad›k. Bu depremde benim tek inanc›m kalm›ﬂt›, bilim adamlar›
bu ülkede ilk onlara inanmak laz›m. Depremi yaﬂad›k, depremde bilim adamlar› birbirlerine düﬂtüler, fay›n yerini de¤iﬂtirdiler, daha ileri götürdüler, geri getirdiler olacak dediler, olmayacak dediler, ﬂimdi onlara da inanç kalmad›. ‹ﬂte bazen düﬂündüklerinizi topluyorsunuz, belli bir grup oluﬂturuyorsunuz “Hadi bunu halka anlatmaya gidelim” diyorsunuz. Bunu ne ile yapacaks›n›z, yani kendi kendimize burada
konuﬂman›n d›ﬂar›ya çok fayda sa¤layaca¤› yok. Ancak biz kendimiz yaﬂ›yoruz burada. Ç›k›yorsunuz, yani Adapazar›’nda Clinton’› insanlar nas›l ba¤r›na bast›larsa
ama Taksim’de de Cumartesi anneleri var. Ama orada seven insanlar› okﬂarken,
burada onca insanlar› coplayarak geri gönderiyorsunuz. Peki, biz ne yapaca¤›z bu
ülkede? Yani inand›klar›n›z› aç›klad›¤›n›z zaman polis copu ile karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
Belki konumuzun d›ﬂ›nda ama herkes kand›r›yor, kand›ranlara karﬂ› mücadele ediyorsunuz. Çok özür dileyerek söylüyorum köpeklere sizi parçalat›yorlar. Peki, gidecek yerimiz de yok bu ülkede yaﬂamak zorunday›z.

Erol Manisal›
ﬁimdi do¤rular› gördü¤ünü sanan, zanneden, inanan insanlar›n en az›ndan bu
inançlar› do¤rultusunda kararl› olmalar› laz›m, kötümser olmamalar› gerekir, inatla
›srarla üzerine gitmeleri gerekir. Do¤rular›n geniﬂ kesimler taraf›ndan ileride daha
iyi anlaﬂ›labilece¤ine güvenmeleri, inanmalar› gerekiyor, baﬂka bir ﬂey düﬂünemeyiz.
Yoksa bo¤az›m›za bir ip koyup Sarayburnu’ndan atlamam›z gerekir, aksi halde baﬂka bir ﬂey düﬂünemeyiz, yani iyimser olmaktan baﬂka çaremiz yok. Yani yanl›ﬂlar›
geniﬂ kitlelerin görüp daha aktif olabileceklerini umut etmekten, inanmaktan buna
güvenmekten baﬂka çaremiz yok ki, ne yapaca¤›z, ben size soray›m yani bo¤az›m›za
bir ip koyup Sarayburnu’ndan kendimizi denize mi ataca¤›z, baﬂka çaremiz yok ki.
‹ﬂte ben bu Gümrük Birli¤i’nde kaç senedir yaﬂ›yorum ve halen inatla ﬂey oldu¤una,
do¤ru inan›yorum. Kimse, “Erol Manisal›, sen do¤ru söylemiyorsun yalan söylüyor-
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sun ﬂu söylediklerin yalan” diye karﬂ›ma ç›kmad› ﬂimdiye kadar. Ben daha önce de
buyurun televizyonda tart›ﬂal›m dedim, kimse karﬂ›ma ç›kmad› benim.

Cahit Kesemen
Ama onlar bildiklerini okumaya devam ediyorlar.

Erol Manisal›
Evet. Ben söylemiyormuﬂum gibi bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Yani
baz› insanlarla ça¤›rd›lar, yani en az›ndan farkl› fikir görüﬂünde olsun benimle.
“Ama belli bir çevrenin savunmas›n› yap›p karﬂ›ma misyoner gibi yan›mda oturan
insanlarla ben ç›kmam, onu söyleyeyim size ilk önce” dedim. Ad›n› vermeyece¤im bir
adam vard›, önemli bir adam. Bu adam misyonerlik yap›yordu, fikir beyan etmiyordu
ve bu beni alet edecek ﬂu manada, “Ben bilim adam›yla ç›kt›m, bak›n benim söylediklerim ayn› masada oturdu¤uma göre bir bilim adam› kadar de¤erlidir” diye kamuoyuna, kendi misyonerli¤ini beni kullanarak pazarlayacak. Karﬂ›ma teknik anlamda adam ç›kart›n ki ne söyledi¤imiz izleyenler taraf›ndan da anlaﬂ›ls›n. Yani öyle
adamlarla sürpriz oldu. Bazen birkaç kiﬂi demagoji yap›yorlar, yani demagoji yapman›z için onlar gibi konuﬂman›z gerekiyor, yumru¤unuzu masaya koyman›z gerekiyor, böyle barda¤› ﬂang›rdatman›z gerekiyor, dikkati böyle ﬂeylere çekmeniz gerekiyor falan, yani komik durumlarda karﬂ›laﬂt›¤›m oldu bazen. Baﬂka çaremiz yok.

Yahya Ar›kan
Buyurun.

Mehmet Ünal
Hocam konuﬂman›zda Türk-Amerikan iliﬂkilerinde güçlü bir ﬂekilden söz ettiniz. Dediniz ki Amerika'n›n...

Erol Manisal›
Savunmad›m trendin böyle oldu¤unu gösterdim.

Mehmet Ünal
Bir Balkanlar, Kafkasya ve Ortado¤u olarak. ﬁimdi Amerika, Türkiye birlikte
Kafkaslar’daki stratejik noktalarda beraber hareket ederken iﬂte dün imzalanan
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AG‹T’teki petrol boru hatt› ile birlikte bizim y›lardan beri hep söyledi¤imiz bir ﬂey
vard›. Yani bizim derken, bizim büyüklerimizin, hali haz›rdaki cumhurbaﬂkan›m›z›n ve
bundan önceki cumhurbaﬂkan›m›z›n da söyledi¤i “Adriyatik’ten Çin Seddi'ne kadar
büyük bir Türkiye”. Bu ideal gerçekleﬂebilir mi? ‹kincisi, Amerika’n›n gene Ortado¤u’daki politikalar› aras›nda ‹ran, Irak, Türkiye, Suriye aras›na oturtmak istedi¤i bir
Kürt devleti olay› var. Bu öyle veya böyle yaﬂan›yor. Ama bununla birlikte ‹srail ile
Türkiye iliﬂkilerini müttefik diye kabul ediyoruz. ﬁu anda bu müttefikler ile birlikte
de hareket ederek Türkiye’nin bir PKK olay› var. Bu PKK olay›n› çözmesinde ‹srail’in
ne gibi yard›m› olacak ? ﬁimdi e¤er yard›m olacak ise bir ﬂey içerisinde getirip bu
Kürt devletini buraya kondurman›n mant›¤› nedir bunu aç›klayabilir misiniz?

Erol Manisal›
Teﬂekkür ederim. ﬁimdi burada hiçbir ﬂey siyah ile beyaz de¤il, her ﬂey gri.
Yani bak›yorsunuz, iki ayr› iliﬂki düzeniniz var bölgede, ikisi birbirine çeliﬂkili gibi görünüyor. Bu hem bölgenin hem uluslararas› iliﬂkilerin tabiat›ndan kaynaklanan bir
hadise. Amerika, Avrupa’y› hem destekliyor hem arkas›nda hem de Almanya ile
Fransa ile her gün kavgay› yap›yor el alt›ndan, onun gibi bir ﬂey. Yani siz kavgal› m›s›n›z, dost musunuz? Hem dost hem rekabet ediyor, bir bak›ma düﬂman, yani
dostlukla düﬂmanl›¤›n birlikte yürüdü¤ü bir dünya. Bu piyasadaki iﬂadamlar› iﬂ rekabeti gibi rekabet edip, icab›nda birbirlerinin gözünü oyarlar, hem de ayn› kesimin
ayn› çevrenin dostlu¤una benzer biraz da. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar meselesine daha mütevaz› bakmak gerekir, olaya ben ﬂöyle bak›yorum. Türkiye bölgesel
güç olarak bütün olanaklara sahip. Ekonomik ve siyasal istikrar sa¤land›¤› taktirde, d›ﬂar›daki büyük güç odaklar›n›n kendi ulusal ç›karlar›n›n fazlaca empoze edilmedi¤i ulusalc› bir politika izlenebildi¤i taktirde -ﬂu an da büyüktür daha da büyük
güç olmaya adayd›r. Güçlü bir Türkiye, Türk Cumhuriyetleri bak›m›ndan Balkanlar'daki Türkler bak›m›ndan da bir atraksiyon merkezidir.
Yani “Bükülemeyen el öpülür” diye bir söz vard›r biliyorsunuz. ﬁimdi bir Suriye’yi bir Irak’› düﬂündü¤ünüz zaman, Suriye, ekonomik olarak çok güçlü istikrarl› bir
Türkiye ile iﬂbirli¤i yapmak zorunda kal›r. Kriz içinde olan bir Türkiye, ben bu krizi biraz daha teﬂvik edeyim, diye elindeki araçlar› kullan›r. Ayn› ﬂey baz› Balkan ülkeleri
için de geçerlidir, hatta Türkî Cumhuriyetleri için bile geçerli olabilir de¤iﬂik biçimlerde. Ama güçlü bir Türkiye, etki alan› olarak geniﬂ bir alana Hazar çevresinde Bal-
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kanlara hatta Ortado¤u’nun bir k›sm›na uzanacak, hatta Karadeniz’in biraz kuzeyine uzanacak biçimde ekonomik, sosyal, kültürel etkinlik yarat›r. Çin Denizi’ne kadar kültürel etkinlik yarat›r. Çin Denizi’ne kadar gitmese bile geniﬂ bir dairede bölge
içinde önemli bir ülke olur diye düﬂünüyorum. Bu uzak bölgelerin de Türkiye’ye ilgisi
de¤iﬂecektir. Güçlü bir Türkiye karﬂ›s›nda K›rg›zistan da daha farkl› bakar. Burada
marjinal, zay›f bir Türkiye varsa Türkiye’yi yok farz eder K›rg›zistan. Yani Çin ile
Hindistan ile ilgili veya Rusya Federasyonu’nun etki alan› içinde bulunmay› tercih
eder. “Bana verece¤i bir ﬂey yok” der, öyle bak›l›r. Yani zay›f bir Amerika olsayd›, istikrars›zl›k içinde iktidar savaﬂ› olan Türkiye iﬂbirli¤i yapar m›yd›, bu kadar hevesli
olarak, Kafkasya’da yapmazd›. Yar›n› belli de¤il, ne olacak göreyim bakay›m derdi
de¤il mi, bu böyledir. Güçlü oldu¤una inan›yor, önümüzdeki bilmem 30 y›lda da en
az›nda 20 y›lda da bu gücün sürece¤ine inand›¤› için bir tak›m ﬂeyleri güvence alt›na alabiliyor.
Kürt devleti meselesi ve Amerika Birleﬂik Devletleri. Ben bunu ilk 1991’de Turkish Daily News’de yazd›m, herkes bana güldü o zaman. “Amerika Kuzey Irak’ta bir
Kürt Devleti kurma yolundad›r” diye. ﬁimdi Amerika ﬂöyle bak›yor hadiseye: “Kuzeyde bana ba¤l› kukla bir Kürt devleti kurarsam, burada Amerika üssü de kurar›m.
‹ran ile Arap dünyas› ile hatta Türkiye ile istedi¤im gibi oynayabilirim. ‹ran Kürtlerini kullanarak Tahran’› etkilerim, Türkiye’yi etkilerim, Suriye’yi etkilerim”. Yani o bir
oynanacak araç, silah olarak kullan›lacak bir araçt›r. Amerika böyle bak›yor hadiseye. Bölgede düﬂünün, birleﬂmiﬂ bir Arap dünyas› olmuﬂ olsa bugün, kimse istemez.
Ne Amerika ister, ne Avrupa ister, ne Türkiye ister, ne ‹ran ister. Hiçbiri istemez,
böyledir. Yani birileri fazla büyüdü¤ü zaman, di¤erleri göreceli olarak küçülmüﬂ olur.
Burada da bir Kürt Devleti'nin kukla devletinin kurulmas› Amerika Birleﬂik Devletleri’nin iﬂine gelmek tedir. Zaten onun için Talabani, Barzani iliﬂkisi Amerika ile birlikte çal›ﬂ›yorlar. Yani onlar için Almanlar ile ‹talyanlar ile Frans›zlar ile çal›ﬂm›yorlar.
Yani onlar kaderlerini Washington ve Londra’ya ba¤lam›ﬂ durumdalar.
K›ta Avrupa’s› da PKK kanal› ile kendisine destekçi bulmaya çal›ﬂ›yor. Bölge
politikas›nda Öcalan’›n o kadar itibar görmesi uzun y›llardan beri Avrupa’da o yüzden. Amerika’ya karﬂ› Amerika’n›n Talabani ve Barzani’sine karﬂ› kendi ellerinde kullanabilecekleri bir PKK kart› tutuyorlar. ‹srail, Türkiye ortakl›¤› bir çeliﬂki mi? ﬁimdi
ﬂu var. ‹srail’in bir bölge menfaatleri var. Büyük ölçüde Amerikan menfaatlerine
ba¤l›, ama ‹srail bir noktada da k›smen Amerika’dan ayr› olarak bölgede bir kurumu
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var. Tamamen Amerika’n›n uzant›s› konumunda de¤il, hatta ‹srail çok güçlü Amerika içinde, Amerika’y› sarsabilecek güçlü bir lobiye sahip. Lobi dedi¤im, bu Amerikan
üst yönetimlerinde vali olarak, siyasi olarak, medya olarak hâkim durumda. Yani
ben bazen ﬂeyi düﬂünüyorum, yani Amerika’n›n ‹srail’i yönetti¤ini de¤il ‹srail’in pek
çok konuda Amerika’y› yönlendirdi¤ini düﬂünmüﬂümdür. Son 1520 y›l içinde Türkiye‹srail yak›nlaﬂmas› ‹srail’e büyük avantaj sa¤l›yor, ‹srail’in bölgedeki yaln›zl›¤›n› ortadan kald›r›yor. E¤er ‹srail bak›m›ndan bu kadar önemli hale gelirse Kuzey Irak’ta ki
marjinal bir konu olur ‹srail aç›s›ndan öyle bakmak gerekir diye düﬂünüyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Murteza ‹mer’den sonra üç arkadaﬂ›m›z var. Uygun görürseniz ondan
sonra bugünkü oturumu kapatmak istiyoruz. Buyurun Say›n ‹mer.

Murteza ‹mer
Hocam sizin 1995 Mart ay›ndaki Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›na karﬂ› ç›k›ﬂ›n›z› o
zaman dikkatlice izledim. Hatta kendi imkânlar›mla tarihe ﬂöyle bir bakt›m, ba¤›ms›z bir devletin içinde olmad›¤› bir devletler toplulu¤una d›ﬂ ticaretini teslim eden
anlaﬂmay› ilk defa bizim imzalad›¤›m›z› gördüm ve üzüldüm. Halen üzgünüm. Burada Gümrük Birli¤i ile verilen Avrupa Birli¤i’ne, bir nevi kapitülasyonlar diyeyim. Bunu
Amerika’n›n onlara verdi¤ini, bize de hatta daha fazlas›n› sa¤lama kayd›yla destek
verdi¤ini umuyorum. Bunlar bizi nereye götürecek, biz ne yapmal›y›z, ö¤renmek istedi¤im bu.

Erol Manisal›
Efendim ﬂimdi ﬂu var, Amerika Birleﬂik Devletleri pekala Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne tam üye olaca¤›n› biliyor. Aday üye oldu¤u zaman Avrupa Birli¤i ile Türkiye
aras›nda, sorunlar›n oluﬂaca¤›n› da biliyor. Yani ben görür gibi oluyorum. Avrupa
Birli¤i Komisyonu’ndan karar ç›kacak bir sene sonra. Güneydo¤u konusunda, PKK
konusunda Ankara rahats›z olacak, bir tak›m sürtüﬂmeler baﬂlayacak. Bu tür sürtüﬂmeler de Türk Amerikan yak›nlaﬂmas›n› daha da perçinleﬂtirecek. Yani Amerika
ne diye Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne, bir varsay›mda bulunal›m, girmesini istesin ki?
Tam üye olmuﬂ bir Türkiye, asl›nda Amerika Birleﬂik Devletleri ile stratejik ortakl›¤›
bir noktada ask›ya al›nm›ﬂ bir konuma gelir, al›nmayaca¤›n› pekâlâ biliyor. Aday oldu¤u zaman da Avrupa Birli¤i ile önümüzdeki y›llarda Avrupa Birli¤i’nin bir tak›m
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konulardaki bask›s› yüzünden Türkiye özetle sorunlar›n olaca¤›n› biliyor. Çünkü bir
tak›m incelemeler daha radikal bir biçimde olacak, Türkiye üzerinde rahats›zl›k yaratacak. Somut örnek az›nl›k. Az›nl›k olay› iﬂte AG‹T’te de ç›kt›. O genel Türkiye raporunda da defalarca belirtildi. Avrupa Birli¤i Parlamentosu’nun az›nl›k dedikleri
Kürtlerdir, baﬂka bir ﬂey de¤il. O konu da özerkli¤e kadar gösterilen bir tak›m aç›l›mlar istiyorlar. Avrupa Birli¤i raporlar› bizim kamuoyunda yay›nlanmad›. Onlar›n
Türkçe’ye çevrilip yay›nlanmas› laz›m ki, Türk kamuoyu Avrupa Birli¤i’nin gerçekte
masum görünen böyle insan haklar›, az›nl›k ad› alt›nda somut olarak neleri talep
ediyor, onlar› insan›m›z görsün. Ben birkaç televizyon konuﬂmamda iﬂte açmaya
çal›ﬂt›m. Dolay›s›yla orada Amerika Birleﬂik Devletleri bunu biliyor ve sürtüﬂmeler
artt›kça Türkiye ile Amerika aras›ndaki stratejik ortakl›¤›n daha da perçinleﬂece¤ini umuyor diye düﬂünüyorum ben.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederim. Celal Bey buyurun.

Celal Yegek
ﬁimdi say›n hocam asl›nda soraca¤›m sorunun yan›t›n› az önce verdiniz. Fakat biraz daha olay› geniﬂletmek istiyorum. Dünyan›n çift kutuplu oldu¤u dönemlerde Türkiye Ortado¤u’da Bat›’n›n askeri gücüydü. Dünya çift kutupludan tek kutuplu döneme girince birlikte Kafkasya’ya da bu görev verildi. Bat›’n›n vermiﬂ oldu¤u bu görev da¤›l›m›n› Türkiye kuzu kuzu kabul ediyordu. Etmesinin gerekçelerini de
burada bugün s›ralad›n›z. Ben ﬂunu ö¤renmek istiyorum. Ülkemizde bugün bu basit
daireyi k›racak siyasal güç, siyasal idare mevcut mu? Ya da ikinci ulusal savaﬂ›n,
ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n›n baﬂlatma süreci olabilir mi bugünlerde?

Erol Manisal›
ﬁimdi bu tip durumlarda kalm›ﬂ ülkelerde tarihe bakt›¤›m›z zaman iki türlü ç›k›ﬂ yolu olmuﬂtur. Ya o ülke savaﬂa girmiﬂ, ABD’nin 2. Dünya Savaﬂ›’nda oldu¤u gibi veya entelejans› o toplumu uyand›rm›ﬂ. O toplumun, entelejans›, ayd›nlar›, düﬂünürleri geniﬂ manada kullan›yor. Örne¤in Amerika’ya bakt›¤›m›z zaman 1930’lu y›llarda Amerika tam bir batakl›¤›n içine girmiﬂti, iç yap› olarak çok kötü durumda iﬂte rüﬂvet, karaborsa, bilmem ne ondan sonra baya¤› çeteler, mafyalar vs. çok büyük bir kaos yaﬂan›yor ABD’de. Amerika 2. Dünya Savaﬂ›’na giriyor. 2. Dünya Sa-
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vaﬂ›’ndan sonra bir ulusal güç olarak sa¤lam, dinç, kendi içinde bütünlü¤ünü sa¤layan bir tip ç›k›yor. Yani belki savaﬂa girmeseydi Amerika, bugünkü Amerika olmazd›. Çok enteresan. Yani kendi topraklar›nda da savaﬂ›lmad›¤› için y›pranmam›ﬂ da
fazla, ama içeride o ulusal bilinç do¤muﬂ ABD’de savaﬂ dolay›s›yla. D›ﬂardan y›prat›lm›ﬂ, biraz insan›n› kaybetmiﬂ, ama kendi topraklar› üzerinde olmad›¤› için alt
yap›s› hiçbir ﬂekilde tahrip olmam›ﬂ. Ama dipdiri ç›km›ﬂ siyasal olarak, toplumsal
olarak ABD 2. Dünya Savaﬂ› sonunda. Ya öyle ya da bir entelejensiya o toplumlar›,
ayd›n kesimleri, kurumsal ç›karlar› koruyan öncü kesimleri geniﬂ manada düﬂünün,
buna sendikalar› koyabilirsiniz, askeri koyabilirsiniz, meslek kuruluﬂlar›n› koyabilirsiniz. Hepsinin bunun içinde bu ayd›nlanma içinde yeri vard›r. Yani entelejensiyay› sadece ferdi, bireysel düﬂünürler olarak almayal›m. Daha geniﬂ kapsaml›, üniversitelerde entelejensiyas›n› oluﬂturup, ak›ll› medya varsa, ak›ll› medya da bunu oluﬂturup ‹talya’da mafyaya indirilen darbe, beyaz bir sayfan›n büyük ölçüde tamamen
bir ﬂekilde aç›lmas›, ‹talya’da entelejensiyan›n uyanmas›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Yani
bir savaﬂa falan girmedi, ama entelejensiyas› uyanm›ﬂt›r. O düzeltmeyi, o bozuklu¤u k›smen düzeltmeyi ‹talya da sa¤layabilmiﬂtir tamamen de¤ilse bile. Yani bir savaﬂ düﬂünmedi¤imize göre, olmayaca¤›na göre, tanr› korusun bir o uyan›ﬂ›n sa¤lanmas› gerekir Türkiye’de. Bu uyan›ﬂ bazen kendi determinantlar› içinde yürür, bazen de belirli aktif çevrelerden itelenerek yürütülen bir hadisedir. Entelejensiya kendine göre olur veya biraz da dürtüklenir. Tarih içinde de bunun örneklerini görüyoruz.
‹ﬂte ﬂurada yapt›¤›m›z konuﬂma bile bunun minyatür damlal›k bir parças›d›r,
öyle bakmak laz›m hadiseye. ‹ﬂte medyada, üniversite içinde, meslek kuruluﬂlar›nda
yapt›¤›m›z fikir tart›ﬂmalar›, fikir kavgalar› Türkiye’nin ulusalc› politikalar› konusundaki kavgada hep baz› arkadaﬂlar ç›km›ﬂ. Ulusal Sanayiciler Derne¤i mesela, onlar›
çok destekliyorum. Fikirlerine bak›yorsunuz, o uyar›ﬂa aç›k olan aç›kl›k getiren temel ilkeleri kaps›yor. Hem de öyle bir sa¤sol ayr›m› yapmadan Atatürkçülü¤ün de
bu toplumun insan›na ekonomik refah sa¤lama, baﬂ› dik olarak insan›m›z›n dünya
toplumlar› karﬂ›s›nda bulunabilmesi için öngördükleri önerilerde bunu görüyorum,
onlar› destekliyorum. Yani bu tip çabalara, ulusal ç›karlar›m›za uygun gördü¤ümüz
çevrelere daha aktif olarak bizim destek vermemiz gerekiyor. Bunun içinde sendikalar da olabilir, üniversiteler de, medya da. Bu gruplar›n oluﬂmas› gerekir. Türkiye’yi
daha fazla düﬂünen, arkas›n› dönüp “bana ne” demeyen çevrelerin, daha filizlenmiﬂ
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yeﬂermiﬂ olarak yaﬂat›lmas›n› hepimizin savunmas› gerekir. Yoksa bu gökten zembille düﬂecek bizim d›ﬂ›m›zda bir hadise de¤il, toplum bizim toplumumuz, bizler bunu
yapaca¤›z. Öyle bakmam›z gerekir baﬂka bir ﬂey bulam›yorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Buyurun.

Deniz Erdal
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Say›n hocam konuﬂman›z›n bir bölümünde “Avrupa Birli¤i’ne giriﬂ engellerinden en önemlilerinden biri olarak, bir ülkenin zenginli¤i
veyahut da fakirli¤i gözönünde tutuluyor” dediniz. Ben ﬂu aﬂamada k›saca ﬂunu
ö¤renmek istiyorum sizden, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne giriﬂte Müslüman bir ülke
oluﬂu engel midir, e¤er engelse boyutu ekonomik boyut o kadar önemli midir? Teﬂekkür ederim.

Erol Manisal›
Engeldir. Ben onu alerji yaratmas›n diye özellikle söylemedim, engeldir. Di¤er
boyutlar kadar aç›k söyleyeyim, bu bizim için de¤il onlar için önemlidir. Biz H›ristiyan bir dünyayla iç içe yaﬂayacak toleransa sahip bir toplumuz. Bizim aç›m›zdan
sorun yok, sorun onlar›n aç›s›ndand›r. Avrupa ülkelerinde ›rkç›l›k giderek artmaktad›r. Art› daha de¤iﬂik geliﬂmelerde, Avrupa Birli¤i ülkeleri içinde 1990 sonras›nda,
Avrupa üzerinde Sovyetler Birli¤i tehdidi ortadan kalk›nca büsbütün palazland›lar.
Bak›n Avusturya’da seçimler yap›ld› birkaç ay önce 4 kiﬂiden biri oradaki aﬂ›r› milliyetçi partiye verdi. ‹sviçre’de seçimler yap›ld› birkaç hafta önce, yine bilmem 4 kiﬂiden 1 kiﬂi aﬂ›r› milliyetçi bir partiye verdi. Yani Avrupa d›ﬂa karﬂ› kapan›yor. Oradaki milliyetçilik, kiﬂi baﬂ›na 40.000 dolar geliri olan bir ülkenin milliyetçili¤i demek,
d›ﬂar›y› hor görme ﬂeklinde bir milliyetçiliktir. Yani d›ﬂar›ya karﬂ› kendini korumak
de¤il, hor görme ﬂeklinde, bir aﬂa¤› görme ﬂeklinde bir milliyetçiliktir. Bu da geliﬂmeye baﬂlad› iﬂin ilginç yan›.
Do¤u tehdidi ortadan kalkt›ktan sonra da nas›l olsa art›k Sovyetler tehdidi
yok, nükleer tehdit yok, biz Avrupa’ya kapanal›m, etraf›m›za duvarlar›m›z› yükseltelim içimizde müreffeh kiﬂi baﬂ›na geliri 40.000 dolar olarak yaﬂayal›m, di¤eri sersefil 1000 dolarl›k 500 dolarl›k yahut 2000 dolarl›k ülkelerle fazla yak›nlaﬂ›p kendi
refah içindeki halk›m›z› fakir etmemize, iﬂsiz b›rakmam›za, bilmem kültürümüzü boz-
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mam›za dejenere etmesine kendilerine göre yabanc› kültürlerin içeri¤i iﬂgal etmesine ortam haz›rlamayal›m. Nitekim 90’dan sonra kap›lar daha da kapanmaya baﬂlad›, vizeler art›k kat›laﬂt›, duvarlar art›k yükseliyor, Avrupa’da bunu görüyorsunuz.
Somut olarak bak›n insan dolaﬂ›m›yla ilgili k›s›tlamalar sürekli artmaktad›r.
Kapanman›n da gerekçesi ﬂu, kendilerine göre çok hakl›lar, bir anlamda kendi
toplumlar›n›n refah düzeyini korumak istiyorlar. Kendi insanlar›n›n ﬂu veya bu ﬂekilde rahats›z olmas›n› istemiyorlar, öyle bakmak laz›m hadiseye, bir geniﬂ kültür hadisesi olarak bakmak laz›m. Bunu da belki biraz deﬂmem gerekiyordu konuﬂmamda,
vakit kalmad›. Bir parasal ve güç dominasyonu hükümdarl›¤› yan›nda bir kültür emperyalizmi yaﬂamaktad›r dünyam›z. Çok h›zl› bir biçimde yerel kültürleri bozan bir
sel gibi ezip geçen bir biçimde yaﬂamaktad›r. Tüketim kanal›yla ve medya, uluslararas› iletiﬂimin h›zla geliﬂimi sonucu evlerin içine kadar yeni tüketim kal›plar› kültür
biçimleri, günlük yaﬂam biçimleri sokulmaktad›r. Bunun arkas›ndan da onun gerekleri olan ekonomik mallar ve hizmetler o ülkelere gelmektedir. Dolay›s›yla ekonomiyle
kültür aras›nda tam bir paralellik sa¤lanm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ ülkeler bunu ihraç eden
ülkeler aç›s›ndan yerel kültürlerin daha da ezilmesi bozulmas› onlar›n küreselleﬂme
dedi¤i bu tek yönlü trafi¤in daha da güçlenmesine ortam haz›rlamaktad›r.

Yahya Ar›kan
Evet, son soru Eyüp Sabri Yücel.

Eyüp Sabri Yücel
Hocam tarih tekerrürden ibarettir. 100 sene önceye de bak›yoruz, çok ilginç
geliﬂmeler görüyoruz. ‹ﬂte Almanya’n›n post politik politikas›, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin okullarla, kolejler vas›tas›yla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun içine adeta s›zma çal›ﬂmalar›, o günkü co¤rafyada bugünkü Amerika’n›n rolünü belki ‹ngiltere veya
Büyük Britanya ‹mparatorlu¤u alm›ﬂ vaziyette ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u belki benzeri emellerle s›k›ﬂt›r›l›yordu. ﬁimdi 100 sene önceyle bir mukayese etti¤imiz zaman çok da büyük de¤iﬂiklikler asl›nda görünmüyor. Baz› roller de¤iﬂmiﬂ vaziyette,
ama ana mant›k ayn› ﬂekilde. Osmanl› veya Türkiye, bugünkü Türkiye, co¤rafya olarak çok enteresan bir yerde olman›n avantaj›n› bazen kullanabiliyor, bazen de bunu
çok iyi kullanam›yor. Bakt›¤›m›z zaman Almanya’n›n politikalar›nda çok büyük de¤iﬂiklikler görmüyor muyuz 100 sene önceye göre? Almanya’da o zaman petrol ya-
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taklar›na do¤ru kayma iste¤i arzusu vard›, bugün de ayn› arzuyu taﬂ›yor. Belki bugün Türkiye’yi de¤il de baﬂka ülkeleri kullanarak bu amaca ulaﬂmak derdi ve telaﬂ›nda. ‹ngiltere’nin de petrol yataklar›yla çok büyük temas› vard›, bugün Amerika
rolünü üstüne alm›ﬂ vaziyette ve Ortado¤u’daki pozisyonunu görüyoruz. ﬁimdi hocam Türkiye daima üzerinden adeta geçiﬂlerin yap›ld›¤› bir ülke pozisyonunda. 100
sene sonra ne olaca¤›n› ﬂimdi düﬂünecek olursak acaba Türkiye nas›l bir politika izlemeli? Ulusçulu¤a ön plana ç›kartan bir politika m› izlemeli? Çünkü Cumhuriyetten
önce böyle bir politikam›z yoktu. Belki ‹ttihatTerakki ile birlikte bu politikalar gündeme geldi, ama Osmanl›’n›n kendi genlerine bakt›¤›m›z zaman ulusçuluk de¤il burada
çok uluslu, çok dinli, çok kültürlü bir imparatorluk görüyoruz. Bugün ise ulusçu bir
devletiz. 100 sene sonra bu globalizm içerisinde, bu küreselleﬂme de iﬂte internetleri ile, ulaﬂ›m araçlar› ile efendim dünyan›n etraf›nda bile çok k›sa sürede dönebilecek bu süpersonik uçaklar›n›n varl›¤›yla düﬂündü¤ümüz zaman, globalizmin önüne
de çok fazla geçebilecek gibi görünmüyoruz. Yani en az›ndan bu güce sahip miyiz bilemiyorum. Türkiye nas›l bir politika izlerse 100 sene sonra bugünkünden çok daha
iyi bir ﬂekilde halk›n› refah seviyesine ulaﬂt›rm›ﬂ olur acaba?

Erol Manisal›
Söyledi¤iniz pek çok ﬂeye büyük ölçüde kat›l›yorum. ﬁimdi konuﬂmam›n baﬂ›nda da söyledim, bugün Avrupa ülkeleri, Amerika Birleﬂik Devletleri en fazla ulusal
politika izleyen ülkeler. Karﬂ›lar›ndakilere de küreselleﬂmeyi izleyin diyorlar, burada
bir çeliﬂki içindeler. Türkiye bölgesinde güçlü bir ülke olmal›. Bunu ancak ulusalc› politikalarla yapar ve Türkiye de Avrupa’n›n ve Amerika’n›n yapt›¤›n› yapmal›, onlar gibi ulusal ç›karlar›n› koruyacak ulusalc› bir politika izlemeli. Somuta indirgedi¤iniz
zaman, büyük sermayeden ﬂikâyet ediyoruz, biraz da onlar› baﬂ›boﬂ b›rakan ve koordine etmeyen önlerine bir tak›m fikirler getirmeyen siyasilerin bunda etkisi var.
Ben olsam büyük sermaye çevrelerini Türkiye’nin ulusal politikalar› do¤rultusunda
yönlendirmeye çal›ﬂ›r›m. Bu DE‹K’ler falan yetmiyor. Bunlar basit koordinasyon kuruluﬂlar›d›r, marjinal kuruluﬂlard›r daha yukar› boyutta. Bunun için Türkiye’nin sa¤lam parlamentolar›yla, meclisleriyle sa¤lam, uzun vadeli ulusal politikalar›n ortaya
konmas› gerekir. Bu sa¤lam ulusal politikalar›n büyük sermaye dâhil, iﬂçi sendikalar› dâhil, üniversiteler, meslek kuruluﬂlar› dâhil hepsi taraf›ndan yak›n çizgide benimsenip izlenmesi, bir koordinasyon içinde izlenmesi gerekir. ﬁimdi iﬂler tersine dön-
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müﬂ, büyük sermaye Ankara’y› idare ediyor, büyük sermaye d›ﬂar›dakiyle ortak olarak Ankara’y› idare eder duruma geliyor, iﬂler tamamen tersine döndürülmüﬂ, sistem tersine çal›ﬂ›yor. Bunu tersine çevirmek laz›m. Yani demokrasi de¤il bu göstermelik. Yani büyük sermaye d›ﬂar›daki güç odaklar›yla birlikte bilmem neyi bilmem
neye empoze etmeye çal›ﬂ›yor. Gümrük Birli¤i’ni getiriyor, bilmem neyi getiriyor,
Türkiye’yi Brüksel’den Washington’dan idare edilen bir co¤rafya haline getiriyor.
Bunu tersine çevirmek laz›m. Biz onlar› idare etmek istemiyoruz. Biz ulusal ç›karlar›m›z› dengeli bir ﬂekilde, karﬂ›l›kl› olarak ba¤›ml› olan, tek yanl› ba¤›ml› olan de¤il.
Onun bana ba¤›ml› oldu¤u kadar ben ona ba¤›ml› olay›m. Biz öyle bak›yoruz, yoksa
bizim baﬂkalar› üzerinde üstünlük sa¤lama diye kesinlikle bir ﬂeyimiz söz konusu olmamal›. Elimize f›rsat geçti¤i zaman dahi olmamal›, bu yanl›ﬂ bir ﬂey olur. O zaman
biz bugün eleﬂtirdi¤imiz ﬂeylerin konumuna düﬂmüﬂ oluruz. Bizim istedi¤imiz tek
tarafl› yönlendirilen bir ülke olarak bu tek tarafl›l›¤› ortadan kald›rmak ﬂeklinde
olur. Bu bir siyasi irade bilinçlenme meselesidir, entelektüel bilinçlenme meselesi,
hatta ç›kar gruplar›n›n bilinçlenme meselesidir. Benim tar›m kesimim bilinçlenmeli ki
Gümrük Birli¤i’nden dolay› ald›¤› zarar› görsün, iﬂçi sendikalar›m benim Gümrük
Birli¤i’nden zarar görüyor, bunun fark›nda de¤il. 6 Mart belgesi imzalan›rken 3 senedir sendika baﬂkan› da destekliyordu. Yani “Siz kardeﬂim niye destekliyorsunuz,
fark›nda m›s›n›z olay›n?” dedim. Onlar zannediyorlar ki sendikal› iﬂçi ‹sviçre’deki iﬂçi
gibi ücrete sahip olacak Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas› imzalan›nca. Hâlbuki araban›n
s›f›r gümrükte girdi¤i zaman kendi iﬂçisinin iﬂsiz kalaca¤›n›n fark›nda de¤iller. Fabrikalar›n yüzde 10 kapasite ile çal›ﬂ›r duruma düﬂece¤inin fark›nda de¤iller. Yani bu
bilinç yok. ‹ﬂçi sendikamda yok benim. Yani Avrupa Birli¤i, bir bölge ile Amerika ile
yahut Japonya ile bir anlaﬂma yapacak bu ﬂekilde, en baﬂta iﬂçi sendikalar› “Yahut ben iﬂsiz kalaca¤›m der”, dur bakal›m bunun sonuçlar› nedir? Araﬂt›r›r, bunun
böyle sonuçlar› ç›kar, benim iﬂçim iﬂsiz kal›r diye iﬂçi sendikas› kafa kald›r›r. Bizde
iﬂçi sendikas› bunu destekledi çok enteresan o.
Bugün bir tanesi ile beraberdik, sordum. “Niye destekliyorsunuz ki, siz fark›nda m›s›n›z aleyhinize oldu¤unu, iﬂçinin aleyhine oldu¤unu?” dedim. “Yok, benim iﬂçimin ücreti yükselecek” dedi. “Nas›l yükselir” dedim, azalacak. Yani teknik bir ﬂey,
teknik bir mekanizma kehanet falan da de¤il bu bir hesap iﬂi. Dünyadaki örneklerine
bak›n, inanm›yorsan›z. Yani çok enteresan global politika olarak bak›yorlar. Ne moda, bu moda. Bir de tabii Türkiye’nin konumu dolay›s›yla bat›yla do¤u aras›nda s›-
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k›ﬂm›ﬂ bir ülkeyiz biz, bizim gibi baﬂka bir ülke de yok. Ne Güney Kore’si ne ﬁili’si.
Onu bir bat›c›l›k, uygarlaﬂma Atatürkçülük gibi görmeye baﬂlad›lar. Hâlbuki tamamen tersi antiAtatürkçülük. Uygarl›k karﬂ›t›, çünkü tek yanl› sömürge olmak uygarl›kla bir ilgisi yok ki tek yanl› ba¤land›¤›n›z zaman bunun Atatürkçülük’le ne ilgisi
var, tamamen karﬂ› olan ﬂeyler. Dolay›s›yla mesele bu yönleriyle ele al›nmak durumunda diye düﬂünüyorum.

Muammer Keskin
Bir ﬂey, bir çeliﬂki de¤il mi Gümrük Birli¤i’nde sendikac›lar›n bu tavr›. Ama bir
taraftan siz örne¤in AB’ye girmeyin, bu Avrupa Toplulu¤u’na girmeyin…

Erol Manisal›
Tek yanl›, ba¤l› durumda kalmayal›m.

Muammer Keskin
Hay›r, hay›r ﬂimdi efendim o konuda tamam fikrinizi ben de paylaﬂ›yorum. Sizin söyledi¤iniz gibi. Siz diyorsunuz ki ben Erol Manisal› olarak bunun Türkiye’nin bu
toplulu¤a girmesini do¤ru görüyorum. Peki, bu iﬂsizlik konusu arabalar›n iﬂte gümrüksüz gelmesi yani pazar ekonomi aç›s›ndan, bir pazar aç›s›ndan bakt›klar› zaman
baﬂka bir çeliﬂki olmuyor mu bu son söyledi¤iniz cümle?

Erol Manisal›
Tabii, öyle ﬂeyler oluyor ki. ﬁimdi bir somut örnek vereyim size. 1 Ocak
1996’da baﬂlad› Gümrük Birli¤i. Ben Japonya’dan gelen ucuz arabaya ve ayn› kalite de arabaya yüzde 33 vergi uyguluyorum. Avrupa’dan gelen binek arabas›na orta
büyüklükte yüzde 0.1 uyguluyorum. Hoppala, ﬂimdi benim Japonya’dan gelen ile Almanya’dan gelen ayn› kalitede arabaya ayn› oran› uygulamam laz›m. Ben ﬂimdi ticareti sapt›r›yorum. Buna iktisatta ticareti sapt›rma denir. Bu kaynak israf›na yol
aç›yor, aradaki döviz fark›n› ben denize at›yorum. Yani daha verimli kullanabilece¤im dövizi denize at›yorum. Ayn› mal› denize atacakken daha pahal›ya al›yorum ve
bunu denize at›yorum demektir. Yani ben bunlar› da söyledim, bunlar› dahi anlatamad›m. Yani iﬂin ilginç yan›, Otomotiv Derne¤i ile de konuﬂtuk. “Hocam siz hakl›s›n›z” dediler. Peki, ben hakl›ysam, haks›z de¤ilsem gelin, yani bunun ﬂeyini yap›n, tek
tek kim ile konuﬂursan›z sen haks›zs›n diyen kesinlikle yok. O da enteresan bir ﬂey.
Kimse bana “Hocam sen bu konuda teknik olarak yan›l›yorsun” demedi, o da ente-
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resan bir ﬂey yani. Ne üniversite hocalar›ndan, ne derneklerden, ne iﬂ adamlar›ndan
kimse bana “Sen yalan söylüyorsun, sen bu konuda yanl›ﬂ analiz yap›yorsun” diye
bir ﬂey söylemediler. Yani genel olarak söylediler, “Uzun vadede iyi olacak” dediler,
yani böyle genel somuta indirgenmemiﬂ olarak söylediler. Yani orada dayanaklar›
olmadan bir ifade ﬂeklinde bat›l›laﬂmak iyidir falan gibi. Refah Partisi de ayn› çizgiye düﬂtü.

Yahya Ar›kan
Evet de¤erli arkadaﬂlar, de¤erli hocam›za sizler ad›na çok teﬂekkür ediyorum.
Türkiye’nin ç›karlar› aç›s›ndan gelecek çok iyi olarak gözükmese dahi, inan›yorum ki
bilgili oldu¤umuz sürece mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. ‹ﬂte birçok, örne¤in
6 Mart belgesinden tutun da birçok konuya var›ncaya kadar bilgisiz olmam›zdan
kaynaklanan bir sürü eksiklikler var. Ama böylesine eksiklere ra¤men, karamsar olmadan buradaki ald›¤›m›z bilgileri en geniﬂ ﬂekilde aktarmam›z gerekiyor, baﬂka da
çözüm yok her ﬂeyden önce. De¤erli arkadaﬂlar önümüzdeki ay Levent Söyleﬂileri'nin konu¤u Mustafa Balbay olacak. 18 Aral›k'ta faili meçhul cinayetleri tart›ﬂaca¤›z. Asl›nda Mustafa Balbay ile Ahmet Taner K›ﬂlal›’n›n ölümünden hemen sonra
yapacakt›k, kendisinin çok yo¤un bir program›ndan dolay› bizim de takvimimiz sarkm›ﬂ oldu. Gerçekten sevgili hocam›za ne kadar teﬂekkür etsek az. Özellikle toplant›ya baﬂlamadan önce muhasebecileri de yak›ndan tan›ma f›rsat› buldular. Sadece
masada hesaplar› kitaplar› tutan bir camia olmad›¤›n› gördü¤ünüz gibi Türkiye’nin
d›ﬂ politikas›, politikalar› aç›s›ndan da birçok arkadaﬂ›m›z hem duyarl›, hem de sizin
katk›lar›yla zannediyorum gelece¤imize daha güzel yön verece¤iz. Bugünün ad›na bir
arma¤an›m›z var, onu size sevgili Muammer Keskin arkadaﬂ›m›z takdim edecek.

Erol Manisal›
Çok teﬂekkür ederim ben de arkadaﬂlar. ‹nﬂallah yararl› olmuﬂtur.

Yahya Ar›kan
Son derece yararl› oldu efendim.
*******

(15 Ocak 2000)
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Özellikle bugün sivil toplum örgütleri, meslek odalar›, geçmiﬂ 1000 y›l› b›rak›rken gelecek yüzy›lla ilgili dünyan›n nereye gitti¤ini Türkiye’nin nerede oldu¤unu sürekli gündemlerine ald›lar.
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>>> ALEV COﬁKUN ‹LE LEVENT SÖYLEﬁ‹S‹
“21. YÜZYILDA TÜRK‹YE ve MEDYA”
Yahya Ar›kan
Say›n Alev Coﬂkun, asl›nda Mustafa Balbay gelecekti. Biliyorsunuz, Say›n
Mustafa Balbay, geçti¤imiz ay Ankara’dan geliﬂinde yo¤un sis nedeni ile kat›lamad›lar. Tabii Türkiye’de trafik çok h›zl› gidiyor, siyaset h›zl›, ekonomide olaylar h›zl›.
Bugün Say›n Coﬂkun ile globalleﬂme üzerine konuﬂaca¤›z. Çok s›kça dile getirilen
küreselleﬂme, sermaye nereye gidiyor, ne yapmak istiyor, Türkiye’de neler oluyor,
Türkiye’nin yeri nerede? Bunlar› Say›n Coﬂkun ile sohbet edece¤iz. Her zaman oldu¤u gibi konuklar›m›z önce bizi bilgileniriyorlar, sonra da sizler konu ile ilgili katk›lar›n›z› sunabileceksiniz. Vakit kal›rsa, Say›n Alev Coﬂkun ayn› zamanda Cumhuriyet
gazetesinin yönetim kurulu baﬂkan›. Birço¤umuz bu gazeteyi okuyoruz. Gazete
üzerine biraz sohbet edelim istiyorum. Çünkü son zamanlarda medya öyle bir duruma geldi ki özellikle sivil toplum örgütlerinin, meslek odalar›n›n görüﬂlerini ihtiyac›
oldu¤u oranda belli gazeteler yer veriyor. Aç›kças› ekonomik konularda görüﬂlerimize bugüne kadar en çok yer veren gazetelerin baﬂ›nda Cumhuriyet gazetesi geliyor,
bunu aç›kça ifade edelim. O nedenle biraz da Cumhuriyet gazetesinin sorunlar› üzerinde konuﬂmakta büyük yarar var.
Say›n Coﬂkun’u tan›yorsunuz ama ben k›saca sizlere öz geçmiﬂi hakk›nda bilgi
sunmak istiyorum. Say›n Coﬂkun, ‹zmir Atatürk Lisesi ve ‹stanbul Hukuk Fakültesi
mezunu. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde ekonomi ve kamu yönetimi üzerine doktora
yapt›. Yine Amerika Birleﬂik Devletleri’nde New York Üniversitesi’nde ö¤retim üyeli¤i
yapt›. Hacettepe ve Bo¤aziçi Üniversitesi’nde halen ö¤retim üyeli¤i devam ediyor.
Say›n Coﬂkun’un siyasal bir kimli¤i de var biliyorsunuz. 1961 Anayasas›’n› haz›rlayan
kurucu meclis üyesi, 1973-80 döneminde iki dönem ‹zmir milletvekilli¤i yapt›. Yine
Ecevit döneminde Turizm ve Tan›tma Bakanl›¤› görevini yapt› ve baﬂtan da ifade etti¤im gibi ﬂu anda Cumhuriyet gazetesi yönetim kurulu baﬂkanl›¤›n› sürdürmekte.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar ben çok k›sa bir bilgi sunmak istiyorum. Özellikle bu-

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1823

8 levent 2.QXP

10/4/08

4:43 PM

Page 1824

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

gün sivil toplum örgütleri, meslek odalar›, geçmiﬂ 1000 y›l› b›rak›rken gelecek yüzy›lla ilgili dünyan›n nereye gitti¤ini Türkiye’nin nerede oldu¤unu sürekli gündemlerine
ald›lar. ‹ﬂte bugün biz oturmuﬂ sohbet ediyoruz. Yar›n Yüksek Ticaretliler Derne¤i’nin bu konuda bir panelleri var. Vakf›m›z›n, Ça¤daﬂ Muhasebeciler Vakf›’n›n 31
Ocak’ta bu konuda bir paneli var. Gerçekten bu konuyu enine boyuna irdelememiz
gerekiyor. Yar›nki panelde de konuﬂmac› oldu¤um için ﬂöyle bir kitaplar› araﬂt›ray›m dedim. Globalleﬂme, küreselleﬂme nedir, nas›l bir geliﬂim süreci izliyor ﬂeklinde.
Birço¤unuzun bildi¤i konu, ama çok k›sa baﬂl›klarla vermek istiyorum.
1944 y›l›nda ‹kinci Dünya Savaﬂ› sürerken Amerika Birleﬂik Devletleri’nin Bretivors kasabas›nda bir toplant› düzenleniyor, bir konferans yap›l›yor. Bu konferansta önemli kararlar al›n›yor. Uluslararas› Para Fonu’nun kurulmas›, Dünya Bankas›’n›n kurulmas› ve Genel Ticaret ve Tarifeler Anlaﬂmas› dedi¤imiz anlaﬂmalar›n yap›lmas› ﬂeklinde bir tak›m kararlar al›n›yor. O gün yap›lan konferanstaki al›nan kararlar do¤rultusunda sermayenin h›zl› bir ﬂekilde bunlar› hayata geçti¤ini gözlemliyoruz. Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman da, özellikle Özal döneminde bu sermaye geliﬂim
sürecinin ald›¤› kararlar do¤rultusunda bizde de bir tak›m düzenlemeler yap›l›yor.
Yine hat›rlars›n›z Madencilik Yasas›’nda önemli bir de¤iﬂiklik yap›ld›, yabanc› sermaye teﬂvik konusunda de¤iﬂiklikler yap›ld› ve öyle bir duruma geldi ki yabanc› yat›r›mda Türkiye en cazip ülkeler aras›na girdi. Yine hat›rlars›n›z Sermaye Piyasas›
Kurulu oluﬂturuldu, döviz serbest hale getirildi ve Türk Paras›n›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun kald›r›ld›. Tabii buna benzer birçok düzenlemeler yap›ld› ve yap›lmaya
devam ediliyor.
Tabii bu uluslararas› sermayenin geliﬂim sürecinde, yine çok önemli MAI tart›ﬂmalar› yap›l›yor. Gerçekten MAI tart›ﬂmalar› çok kapal› bir ﬂekilde yap›l›yor. Tam
anlaﬂma yapacaklar› s›rada, Fransa’n›n ç›karlar›n›n ön plana ç›kmas› nedeniyle
MAI anlaﬂmas› erteleniyor. Ama geçti¤imiz günlerde Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
bu konudaki yo¤un tart›ﬂmalar yaﬂand› ve engellendi bu toplant›lar. Say›n Coﬂkun
bunlara mutlaka girecektir. Bir baﬂka boyutu, 1950'den bu yana Türkiye'nin ekonomik yap›s›n› irdeledi¤imiz zaman gerçekten biraz da objektif konuﬂtu¤umuzda
önemli geliﬂmeler de oldu¤unu gözlemliyoruz. Milli gelir art›ﬂ›ndan tutun da d›ﬂ ticaretteki geliﬂmelere var›ncaya kadar. Ama kan›mca en önemlisi burada ﬂirketlerin
birleﬂmeleri oldu¤u süreçte Türkiye yerini nas›l koruyacakt›r, bu geliﬂen dünyada
yerini nas›l koruyacakt›r? Zannediyorum de¤erli konu¤umuzla bunlar› enine boyuna
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konuﬂaca¤›z. Ben k›sa bir giriﬂten sonra sözü de¤erli konu¤umuza b›rak›yorum.

Alev Coﬂkun
Efendim, öncelikle böyle güzide bir toplulukla sohbet tarz›nda bir konuﬂma
yapmak için beni ça¤›rd›¤›n›zdan dolay› teﬂekkür ederim. ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂavirler Lokali’nde bu konular› konuﬂaca¤›z. Daha ziyade sohbet
ﬂeklinde geçmesini dilerim. ﬁimdi say›n baﬂkan›m›z›n da belirtti¤i gibi, bu son on y›l›n, özellikle son beﬂ y›l›n en önemli uluslararas›, ekonomik ve politik aç›dan, uluslararas› dünyay›, uluslararas› örgütleri, iliﬂkileri birinci derecede etkileyen bir küreselleﬂme ve globalleﬂme olay› var. Ben bu konuda ﬂöyle bir ﬂey düﬂündüm kendi kendime: ﬁimdi bu konuda her gün bir ﬂey ç›k›yor, MAI ç›k›yor, globalleﬂme ç›k›yor.
ﬁimdi bu konular üzerinde soyut çok ﬂey söyleyebilirim, biraz da bilimsel laflar
ederek. Yani benim konular›mdan birisi bu, üniversitede de bu konulara giriyoruz. ‹ﬂte bildi¤iniz gibi say›n baﬂkan tarihçesini çok k›sa verdi. Sovyet ‹mparatorlu¤u'nun
çöküﬂünden sonra dünyada yeni bir düzen oluﬂuyor. Bu düzende de “G7”ler ortaya
ç›kt› biliyorsunuz, G7’ler her ﬂeye karar veriyor. Bu yetmiyormuﬂ gibi geçen ay Seattle’da, Dünya Ticaret Örgütü bu konular›n kurallar›n› tam koyup yeni kararlar
alaca¤› s›rada, özellikle bütün dünyada sivil toplum örgülerinden bir grup onlarla,
adeta dünya egemenleriyle bir savaﬂ verdiler. Ve sonunda Dünya Ticaret Örgütü
buna pes dedi, yani yapamad›. Tabii bu arada bu G7’lerin kendi ç›karlar›, çat›ﬂan ç›karlar› da zaman zaman engel oluyor.
ﬁimdi bu gibi meseleleri konuﬂmak yerine ben ﬂöyle bir yaklaﬂ›m izlemek istedim: ﬁimdi bu küreselleﬂme ile çok yak›n ba¤lant›l› olarak son 1.5 ayd›r Türkiye’de
çok büyük ﬂeyler oluyor. Dünyan›n en büyük egemeni olan, öyle kendini lanse ediyor
ve ekonomik verilere bakt›¤›m›z zaman da öyle, 8,5 trilyon dolar milli geliri olan bir
devlet Amerika. Onu hemen takip eden Almanya 3,5 trilyon dolar, Japonya 3 trilyon dolar civar›nda. Yani ikisinin toplam›ndan daha fazla. ﬁimdi bu ülkenin baﬂkan›
Türkiye’ye geliyor, 56 gün kal›yor, Meclis’te konuﬂma yap›yor, birtak›m kiliseleri ziyaret ediyor, ondan sonra Cumhurbaﬂkan›’n›n yan›na gidiyor, yemekler yiyor. Amerikan siyasi tarihinde pek görülmemiﬂ bir ﬂey, yani bir ABD Baﬂkan›’n›n iki günden
fazla bir ülkede kald›¤› görülmemiﬂ. Arkas›ndan o gidiyor, o arada yine AG‹T toplant›s›, hemen AG‹T toplant›s›nda Bakü-Ceyhan boru hatt›n›n siyasal boyutuyla ilgili bir anlaﬂma imzaland›. Ortada projenin fizibilitesi filan yok daha. Yok ama im-
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zalan›yor ve gözlemci olarak Amerika buna kat›l›yor. Onun hemen arkas›ndan geçen
sene Helsinki’de bizi reddeden Avrupa Birli¤i ülkeleri bizi davet ediyorlar. Tam onlar›
görüﬂece¤imiz s›rada 23 gün önce bir anda Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› Haydar
Aliyev Türkiye’ye geliyor ve bir gün kal›yor. Üç gün sonra Cumhurbaﬂkan›m›z Gürcistan’a gidiyor, halen orada; belki de Balbay da iﬂte o yüzden gelemedi.
ﬁimdi biz isterseniz, biraz daha böyle somut olaylara bakal›m. Peki, ne oluyor? Bu küreselleﬂmenin, globalleﬂmenin bir parças› bir aya¤› bu, ne oluyor? Birdenbire eniﬂtem beni niye öptü filan havas› vard›r ya ne oluyor birdenbire, bu Amerika
niye geliyor? Birdenbire gürültüler, pat›rt›lar, bizi al›yorlar filan? Çünkü öteki taraflara girersek ﬂimdi arkadaﬂlar›m›z›n da zaten bildikleri konular. ﬁimdi ben bunun
üzerine e¤ilmeyi biraz daha uygun görüyorum. Güncel bir olay, bunun nedenleri üzerine sizlerle sohbet etmek istiyorum.
ﬁimdi, 15 gün önce bir yüzy›l bitti, yeni bir milenyuma baﬂlad›k, binli y›llara
baﬂlad›k. Yirminci as›r asl›nda göz döndürücü geliﬂmelerin yaﬂand›¤› bir yüzy›ld›. Bu
yüzy›lda teknik bak›mdan, bilimsel bak›mdan ilerlemeleri bir tarafa b›rak›rsak, siyasi
aç›dan iﬂte Birinci Dünya Savaﬂ› bu yüzy›lda oldu. ‹kinci Dünya Savaﬂ› bu yüzy›lda
oldu. Bütün dünyada yeni düzenlemelerin yap›ld›¤› bir dönemde, büyük dünya egemenlerine karﬂ› hemen Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra Anadolu’da bir ilk ba¤›ms›zl›k savaﬂ› gerçekleﬂtirildi. Bunu örnek alan mazlum milletlerin savaﬂlar› Afrika’da, Asya’da gerçek leﬂti. Bütün bunlar 20. yüzy›lda oldu, ama son on y›lda, 20.
yüzy›l›n son on y›l›nda siyasal aç›dan çok önemli sonuçlar getiren geliﬂmelerle karﬂ›
karﬂ›yay›z. Adeta dünyadaki düzeni, global düzeni ters kepçe getiren olaylarla karﬂ›laﬂ›yoruz. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda ortaya ç›kan ve bir simge olarak do¤an Berlin
Duvar› y›k›l›yor, Kas›m 1989. Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›yla hemen ard›ndan Sovyetler’de bir çökme baﬂl›yor. Sovyetler’in çöküﬂüyle hem Kafkaslar’da, hem Balkanlar’da ve Orta Asya’da yeni devletler ortaya ç›k›yor. Kafkaslar’da Azerbaycan,
Gürcistan, Ermenistan; Orta Asya’da Türkme nistan, Özbekistan, K›rg›zistan, Kazakistan, Tacikistan ba¤›ms›z devletler olarak ortaya ç›kt›. Do¤u Avrupa’da merkezi komünist sisteme Varﬂova Pakt› çerçevesinde ba¤l› olan Polonya, Çekoslovakya,
Romanya, Macaristan ve Bulgaristan bu sistemden ayr›ld›. Zaten devlet olarak
vard›lar ama ba¤›ms›zl›klar›n› ortaya koydular. Arkas›ndan eski Yugoslavya da y›k›ld›. Arkas›ndan H›rvatistan, Slovenya, Slo vakya, BosnaHersek, Yugoslavya, Makedonya ba¤›ms›z cumhuriyetler olarak ortaya ç›k›yor. Böylece ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂey olu-
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yor Avru pa’da. Ukrayna, Moldovya, Beyaz Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi
devletler ortaya ç›k›yor. Yani öyle bir oluﬂum ortaya ç›k›yor ki, Belgrad’dan Kazakistan’a kadar geçen bu s›n›rlar içerisinde 24 tane yeni devlet ortaya ç›km›ﬂ ve 24
yeni devlet Birleﬂmiﬂ Milletler’e kat›lm›ﬂ.
ﬁimdi Adriyatik Denizi’nin kenar›ndaki Dubrovnik’ten, Kazakistan’›n Almaata’s›na kadar ﬂöyle bir haritaya bakt›¤›m›z zaman, büyük bir toprak parças› ve bu
toprak parças›n›n orta yerinde Türkiye var. ﬁu koridorda 24 yeni devlet ç›km›ﬂ ve
istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de bunun, bu oluﬂumun ortas›nda
Türkiye var. Çünkü bir taraftan BosnaHersek’te de etkinlikleri var, Makedonya’da,
Balkanlar’da etkinlikleri var, Kafkaslar’da etkinlikleri var. Yani, Türkiye bir cazibe
kayna¤› olarak ortaya ç›k›yor. ﬁimdi yaklaﬂ›k iki milyon kilometrekarelik Avrupa’daki
bir toprak parças›, Avrupa’da sadece 15 ülke ve 187 milyon kiﬂinin yaﬂad›¤› bir sistem. Bu sistemin içinde Rusya’dan kopan Ukrayna 52 milyon, Polonya 39 milyon ve
Romanya 23 milyon nüfusuyla dikkati çekiyor. Kafkaslar’da Kazakistan’a do¤ru bakt›¤›m›zda 4.728.910 kilometrekarelik çok büyük bir k›ta parças›, Avrupa’n›n hemen hemen yar›s› kadar bir toprak parças›; yedi yeni cumhuriyet, biraz önce sayd›m.
ﬁimdi, bu oluﬂum nedir? Dramatik bir ﬂey yani, Sovyetler Birli¤i’nin çöküﬂüyle
tarihin adeta tersine çevriliﬂi. 1990’lar›n baﬂlar›nda Sovyet Rusya’n›n Asya’da
kontrol etti¤i alan›n birdenbire yüzde 20 oran›nda o toprak parças›ndan geriledi¤ini görüyoruz. Yine Asya’da Rusya’n›n kontrol etti¤i 75 milyonluk nüfusun, yaklaﬂ›k
yar›s›na kadar, 3032 milyonluk bir parçay› kaybetti¤ini görüyoruz. ﬁimdi bu geliﬂmelerin özetini verelim k›saca.
Bir; ‹kinci Dünya Savaﬂ›ndan sonra iki kutup ﬂeklinde oluﬂan dünya düzeni bozuldu, Varﬂova Pakt› çöktü, buna karﬂ›l›k NATO gücünü koruyor. Bunlar›n objektif
olarak analizlerini yapamazsak, biraz da 1980 öncesinden gelen baz› yaklaﬂ›mlar›m›z var, yani iﬂte reddet falan filan, yani reddetmeden direkt ne yapmam›z laz›m?
ﬁimdi NATO gücünü koruyor.
‹kincisi; bat› dünyas›n›n liderli¤ini üstlenen Amerika var. ABD, tek egemen güç
olarak ortaya ç›k›yor ve egemenli¤ini de dayat›yor.
Üçüncüsü; Avrupa Amerika’ya karﬂ› gücünü göreceli olarak koruyabilmek için,
nispeten, nisbi olarak koruyabilmek için Avrupa Birli¤i’nin kuruluﬂunu h›zland›rmak
istiyor, ayr›ca Avrupa’da kendine özgü bir Avrupa silahl› gücünü kurmak istiyor.
‹ﬂte bütün bu oluﬂumun ekonomik yönü küreselleﬂme ve globalleﬂme denilen

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1827

8 levent 2.QXP

10/4/08

4:43 PM

Page 1828

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

bir olgudur. Küreselleﬂme dünya ekonomisine egemen olan güçlerin dünya ekonomisini yönlendirme tasar›lar›d›r. Dünya ekonomisini etkileyen dev ﬂirketlerin güdümlü
devletlere, güçlü devletleri yönlendirerek G7’ler düzeyinde dünyay› yönetme plan›d›r.
Benim özetim bu.
ﬁimdi, peki Türkiye’nin bu koﬂullardaki durumu nedir? ﬁimdi, önce Avrupa’ya
bakal›m. Avrupa’da Yugoslavya’n›n çöküﬂüyle ilk ortaya ç›kan devlet H›rvatistan oldu. Tarih boyunca hiç böyle H›rvatistan diye bir devlet ortaya ç›kmam›ﬂ, yaln›z 10.
ve 12. yüzy›llarda ba¤›ms›z bir ﬂekilde kalm›ﬂlar, ama hiçbir zaman bir devlet olarak
ortada de¤iller. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda k›ﬂk›rt›lan S›rp milliyetçili¤iyle Yugoslavya’n›n içinde yer alm›ﬂlar ve ilk defa 1991’de Yugoslavya’n›n çöküﬂüyle H›rvatistan
ortaya ç›kt›. Bunu destekleyen kim dir? Almanya’d›r. Almanya bu söyledi¤imiz globalleﬂme ve küreselleﬂmenin çerçevesinde kendine Avrupa’n›n ortas›nda bir yak›n
yavru devlet yarat›yor. S›rplar, BosnaHersek’te Müslümanlara karﬂ› soyk›r›m hareketini yürütüyorlar. ﬁimdi burada hemen Yunanistan ortaya ç›k›yor. Bu Yugoslavya
olay› devam ederken, S›rplar’›n yan›nda yer al›yor. Sebep? Ortodoks güçlü bir sistem; S›rplar Ortodoks, onlar Ortodoks. Hani diyorlar ya, bir taraftan bizim ‹kinci
Cumhuriyetçiler “efendim milliyetçilik kalkt›, globalleﬂme olacak” falan ama bir taraftan da bunu görüyoruz. Bak›n, Yugoslavya’da Yunanistan hemen yerini al›yor ve
S›rplara destek veriyor. Balkanlar’da ve Makedonya’da kendi ç›karlar›n› gözetmeye
çal›ﬂ›yor. Bu bölgede Türkiye de benim ç›karlar›m var diyor.
ﬁimdi böylece ne oluyor? Bu, Avrupa’daki gerek o Yugoslavya’n›n y›k›l›ﬂ›yla gerek Balkanlar’daki oluﬂumlarda özellikle Almanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye,
Amerika ve Rusya, alt› devlet bu iliﬂ kinin içine giriyor. Bilmem yan›l›yor muyum?
Buna bir itiraz var m›? Yunanistan giriyor iﬂin içine, Almanya zaten giriyor, Fransa
öteden beri giriyor. ‹ngiltere fazla bir ﬂey yapam›yor, o ‹ngiltere zaten Amerika’n›n
güdümlü bir kolu gibi. Ama Yunanistan giriyor, Fransa giriyor, Türkiye de giriyor.
Çünkü Türkiye’nin beﬂ yüz y›ll›k orada bir geçmiﬂi var. Oray› yönetmiﬂ, sevelim sevmeyelim, isteyelim istemeyelim, ﬂöyle veya böyle. Ama oraya girmiyoruz ki. O iﬂ ayr›
bir konu. ﬁimdi Avrupa’daki durum bu.
Gelelim Kafkaslar’a. Kafkaslar daha da¤›n›k, daha sorunlu. Adeta 3040, belki
50 tane orada ayr› etnik grup var. ﬁimdi Ermenistan’›n bu ba¤›ms›zl›k hareketi devam ederken Karaba¤’› iﬂgal etmesi, AzeriErmeni anlaﬂmazl›¤›n› ortaya ç›kar›yor.
Ama Orta Asya’da, hemen Kafkaslar’dan sonra Orta Asya’da zengin do¤al kay-
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naklarla karﬂ› karﬂ›yay›z. Geniﬂ do¤al kaynaklar ve geniﬂ topraklar. Bunlar Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Türkistan. Tacikistan’› saym›yorum. ﬁimdi Sovyet Rusya’n›n güçlü döneminde bu devletler suni olarak yarat›lm›ﬂ, s›n›rlar› yapay
olarak yarat›lm›ﬂ devletlerdir. ﬁimdi bunlar Sovyetler’in so¤uk savaﬂ döneminden
kendi güney s›n›r›n›, Asya’daki güney s›n›r›n› koruyucu devletler olarak görülüyor,
ama ﬂimdi yeni ba¤›ms›z devletler olarak ortaya ç›k›yor. Bu devletlerden Kafkaslar’da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan; Orta Asya’da da özellikle Kazakistan, Özbekistan ve Türkistan önde gelen ülkelerdir. Çünkü Kazakistan çok geniﬂ bir
ülke, 2.717.300 kilometrekarelik bir yüzölçümü vard›r. Rusya’dan sonra bölgedeki en
büyük yüz ölçüme sahip devlet. Ancak nüfusu 18 milyon. Fakat dünyadaki en büyük
krom yataklar›na, kömür ve demir madenlerine ve dünyan›n say›l› alt›n rezervlerine
sahiptir. Bu 18 milyonun da yüzde 35’i Rus’tur.
Özbekistan ise Kazakistan’›n yar›s›ndan daha az, 1.138.910 kilomet rekare
yüzölçümüne sahip. Fakat nüfusu 25 milyondur, bu nüfusun yüzde 75’i de Özbek’tir
ve homojen bir nüfustur. ﬁimdi biz yak›nl›k gösteriyoruz, hâlbuki Özbekistan k›z›yor
buna. Nitekim gazetelerde takip etmiﬂsinizdir, Özbekistan’da birtak›m kendini bilmez baz› insanlar orada bir darbe yapmak istediler filan, Özbek Cumhurbaﬂkan› bize k›z›yor. Türkmenistan’da da 4,5 milyon nüfus var. Onun co¤rafi konumu biraz
daha de¤iﬂik. ﬁimdi Türkmenistan’›n önemi de ﬂurada, do¤algaz rezervleri var, do¤algaz rezervleri çok fazla.
ﬁimdi hemen güneyde ise Çin var. Çin’e gelince Asya’n›n ortas›nda
9.396.960 kilometrekare, yani Türkiye’nin yüzölçümünün 12 misli, bir buçuk milyar
nüfusu var.

Yahya Ar›kan
Bir buçuk milyar nüfusu, boylar› küçük oldu¤u için nüfuslar› fazla oluyor.

Alev Coﬂkun
Yani ﬂimdi orada gelece¤in ekonomisi, gelece¤in gücü olarak görülüyor. Dünyan›n en kalabal›k nüfusu oldu¤u kadar, beﬂ bin y›ll›k bir geçmiﬂe sahip, beﬂ bin y›ll›k
bir kültüre sahip. ﬁimdi Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan, kuzeyden Mo¤olistan,
Afganistan, Pakistan ve Hindistan ile komﬂu.
ﬁimdi böyle bir global dünyay› göz önünüze getiriniz. ﬁimdi burada ç›kar çat›ﬂmalar› var. ﬁimdi ç›kar çat›ﬂmalar›n›n Avrupa’daki k›sm›n› söyledim. Yunanistan
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var, Almanya var, Fransa var, Amerika var. Rusya da Yugoslavya kanal›yla, Ortodoksluk kanal›yla giriyor iﬂin içine. Türkiye var, Balkanlar’da. ﬁimdi Kafkaslar’a bak›yoruz, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan; Türkiye yine var. Orta Asya’ya bak›yoruz, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan; Türkiye yine var. Ama Orta Asya’da ﬂimdi, Kafkaslar’›n ortas›ndaki oyuncular de¤iﬂiyor. Uluslararas› sahnenin oyuncular›
de¤iﬂiyor, Kafkaslar’da Rusya, Çin, ‹ran ve Orta Asya’da ‹ran, Türkiye ve Amerika
var.
ﬁimdi buraya kadar söylediklerimizi toparlarsak, bu çat›ﬂmalar›n kökeninde
ne var? Avrupa’daki çat›ﬂmalar›n kökeninde egemenlik ve etkinliklerin devam etmesi; Kafkaslar’da ve Orta Asya’da ekonomi, daha ziyade ekonomi ve bu ekonominin
kökeninde de petrol ve do¤algaz var. Zaten ﬂunu da söyleyeyim sizlere, dünyadaki
geliﬂmeleri etkileyen son on y›l dedi¤im zaman, bu son on y›lda en önemli gördü¤ümüz husus bir Körfez Savaﬂ› oldu. Nedir bu Körfez Savaﬂ›? Körfez Savaﬂ› ﬂu: Bugün Avrupa’n›n kulland›¤› petrolün yüzde 70’i, Japonya’n›n kulland›¤› petrolün yüzde
80’i Basra Körfezi’nden gidiyordu. Basra Körfezi’nin etraf›nda emirlikler vard› biliyorsunuz. Hemen alt›nda Kuveyt, Suudi Arabistan, ‹ran; petrolün do¤uﬂ yerleri ve
geçiﬂ yollar› buras›.
Körfez Savaﬂ› k›ﬂk›rt›lm›ﬂ bir savaﬂt›r, zorlanm›ﬂ bir savaﬂt›r. Zorlanm›ﬂ bir
savaﬂ olmasayd› Amerika’n›n liderli¤indeki o Körfez Savaﬂ›’ndan sonra Saddam’›
devirirlerdi. Gayet basitti, ama Saddam’› devirmediler, tuttular onu. Amaç, so¤uk
savaﬂ politikalar›ndan sonra geliﬂen yeni dünya düzeninde 6. filoyu Akdeniz’den
Basra Körfezi’ne götürmekti. Bugün Akdeniz’de Amerika’n›n egemenli¤ini veya dünya globalleﬂmesinin egemenli¤ini koruyacak 6. filo yok. 6. filo bugün Basra Körfezi’ndedir. Çünkü dedi¤im gibi, dünyan›n ekonomisini yürüten enerji petrol oradan geliyor.
ﬁimdi, bizi 15 y›ldan beri u¤raﬂt›ran 85 ya da 90 milyar dolar harcamam›za
neden olan PKK savaﬂ›n›n alt›nda da bu petrol vard›r, bu kritik petrol savaﬂ› vard›r. Çünkü Avrupa tamamen destekliyordu, hâlâ da destekliyor. ﬁimdi, fakat
2025’te buradan geçen petrol Bat› dünyas›n›n enerji gereksinimine kâfi gelmeyecek. Yeni enerji kaynaklar›na ihtiyaç vard›r. O enerji kaynaklar›n›n görünür olarak en
yak›n› da iﬂte Kafkaslar’d›r. Onun için Clinton, Kafkaslar için enerji kori doru diyor.
ﬁimdi yavaﬂ yavaﬂ bu adam›n bizim buraya gelip beﬂ gün neden kald›¤›n›, niye bizi
öpmek için bize sar›ld›¤›n› filan anlamaya çal›ﬂaca¤›z. Çünkü birdenbire Almanya, bi-
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ze en fazla muhalif olan, bize Avrupa Birli¤i’nde en fazla karﬂ› ç›kan Almanya,
PKK’y› en fazla destekleyen Almanya, Türkiye’deki iç politikada siyasal ‹slam› en
çok desteleyen Almanya bir anda bizim yan›m›zda yer al›yor. Adeta gizli bir anlaﬂma. Tabii bir de iki ﬂey var. Almanya ve Japonya, biliyorsunuz ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n en önemli rolünü oynayan iki devletti. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonraki düzende Almanya ve Japonya’n›n askeri olarak gücü k›r›lm›ﬂt›. Askerleri yoktu, yavaﬂ
yavaﬂ baﬂlad›lar. ‹ki; her iki devletin dünya petrol devlerini yöneten ﬂirketlerde ortakl›klar› yoktur. ‹ngiltere’nin vard›r, Fransa’n›n azd›r. Amerika’n›n vard›r. Ama Almanya ve Japonya’n›n yoktur. ﬁimdi demek istiyor ki Amerika adeta, 25 sene sonra petrol kriziyle karﬂ›laﬂacaks›n, bu petrolün geçiﬂ yollar› belli. ﬁimdi biz öyleyse
bu Avrasya enerji koridorunu ele almam›z laz›m. Bu enerji koridorunda etkin rol oynayan ülkelerden biri de Türkiye. Biz Türkiye’yi öne ç›kar›p bekletiriz, bir örnek ülke
olarak öne ç›karmak zorunday›z; o görülüyor yani.
ﬁimdi, dikkat ederseniz, Rusya buralar› vermek istemiyor. ﬁimdi bugünkü gazetelere bakal›m. Yalç›n Do¤an yazm›ﬂ, “Gürcistan’da Rus parma¤›.” ﬁimdi son
olarak bu olaylardan sonra Putin do¤algaz musluklar›n› kapatt›, merasimin yap›ld›¤› toplant› salonunu bile ›s›tam›yorlar. Gürcistan çok zor durumda. Onun için do¤algaza karﬂ› ç›kmaya baﬂlad›. Bugünkü gazetelere bakal›m. Al›n bugünkü Cumhuriyet’i, Mustafa Balbay ne diyor? “Kafkaslar’da RusyaTürkiye çekiﬂmesi”. ﬁimdi bu
konularda Amerika üniversitelerinde baz› enstitüleri var. Bu enstitülere devlet para veriyor, bu enstitülerde çeﬂitli tasar›mlar ortaya ç›kar›yorlar. Mesela Türkiye
için senaryolar, de¤iﬂik senaryolar. Bir uzun müddet mesela Türkiye’de ›l›ml› ‹slam’›n desteklenmesini istedi Amerika. Hâlâ da istiyor mu, istemiyor mu; bilmiyoruz. ﬁimdi bunlardan birisi Washington Strateji Enstitüsü’dür ve bu enstitünün en
önemli kiﬂilerinden birisi Prof. Zbigniew Brzenski’dir. Bu profesör, bundan 3 sene
kadar önce, “Büyük Satranç Tahtas›” diye bir kitap yazd›, bu kitap Türkçe’ye de
çevrildi. Bu kitab›n asl›nda baﬂl›¤› ﬂöyle: “The Grand Caseball” “Büyük Satranç
Tahtas›.” Kitab›n önsözünde birinci cümleyi okuyorum: “Beﬂ yüz y›l kadar önce, k›talar siyasal olarak karﬂ›l›kl› etkileﬂime baﬂlad›klar›ndan bu yana Avrasya dünya
iktidar›n›n merkezi olmuﬂtur.” Arkas›ndan hemen ikinci paragrafta bak›n ne diyor:
“Avrasyal› olmayan bir güç, Avrasya etkinlik iliﬂkilerinde yaln›zca baﬂ hakem olarak
de¤il, ayn› zamanda dünyan›n en üstün gücü olarak ortaya ç›kt›. Sovyetler Birli¤i’nin yenilgisi ve çöküﬂü, bat› yar›küreli bir gücün, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin
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tek ve asl›nda ilk gerçek küresel güç olarak h›zla yükseliﬂinin son ad›m›yd›” diyor.
ﬁimdi 31. sayfada da ﬂöyle diyor, yine ayn› kiﬂi: “Amerika için ana jeopolitik ödül
Avrasya’d›r. Dünya olaylar› beﬂ yüz y›l boyunca bölgesel egemenlik için birbirleriyle
dövüﬂen küresel iktidar peﬂindeki Avrasyal› güçler ve halklar taraf›ndan belirlenmiﬂtir.”
ﬁimdi, demek ki globalleﬂmeyi tasarlayan G7’ler ve asl›nda büyük devletler ve
daha büyük ﬂirketlerin yönlendirdi¤i egemen güçler Avrasya üzerinde konsantre olmuﬂ bulunuyorlar. Bu konsantrasyonun sonunda da Türkiye’ye yeni bir yük yükleniyor. ﬁimdi bu yükü nas›l kullanaca¤›m›z önemli. Tabii ﬂimdi BaküCeyhan anlaﬂmas›
için New York Times ﬂöyle diyor: “Bu bir d›ﬂ politika zaferidir. ABD’nin ulusal ç›karlar›na hizmet eden bir anlaﬂmad›r.” New York Times bunu söyledi¤i zaman hemen
arkas›ndan Rus D›ﬂiﬂleri Bakan› ‹gor ‹vanov “HazarTürkiye ba¤lant›l› petrol ve do¤algaz boru hatt› projelerine Rusya ve ‹ran karﬂ›d›r, ulusal ç›karlar›m›za ayk›r›d›r.
Rusya’y› Kafkaslar’dan ve petrol yataklar› zengin Hazar bölgesinden Amerika,
G7’ler ve Türkiye beraber olup bizi d›ﬂlamaya haz›rlan›yorlar” diyor. ﬁimdi dikkat
ederseniz küreselleﬂmenin bir taraftan ekonomik dayatmalar›, bir taraftan jeopolitik haritas›. Jeopolitik harita Türkiye’nin merkez oldu¤u bir yerde çiziliyor. Benim
görüﬂüm bu. Tabii bu konuda epeyce inceleme içindeyim.
Peki, ﬂimdi bir kiﬂiden daha bahsedeyim, ondan sonra sonuca ba¤layay›m,
uzatmayay›m laf›. ﬁimdi bu konuda bir de Alan Makowski’nin görüﬂleri var. Alan
Makowski de bir siyaset bilimcisi, o da profesör, Türkiye uzman›. Bir dönem Amerika’n›n Milli Güvenlik Konseyi’nin baﬂ dan›ﬂmanl›¤›n› yapm›ﬂ. Hani ﬂimdi bizde Milli
Güvenlik Kurulu olmas›n diye birtak›m laflar var ya, dünyan›n her taraf›nda Milli
Güvenlik Kurulu var bir defa. Amerika’da, en ileri demokrasinin oldu¤u Amerika’da
da var, iﬂte bu adam da oran›n baﬂdan›ﬂman›. Kissinger de bir zamanlar oran›n
baﬂmüﬂaviriydi, sonra D›ﬂiﬂleri Bakan› oldu. Bu adam, Makowski de ﬂu anda halen
orada. ﬁimdi Alan Makowski de Washington Enstitü’de çal›ﬂ›yor. Makowski “Hazar
Denizi enerji kaynaklar›n› Bat›’ya taﬂ›yacak olan petrol ve do¤algaz boru hatlar› inﬂa etmek yükümlülüklerini taﬂ›yan ve bu konudaki politik deste¤i veren bu AG‹T’teki
anlaﬂma, Amerika aç›s›ndan diplomatik bir zaferdir” diyor. Bu Alan Makowski’nin
Clinton’un geliﬂinden hemen birkaç gün önce bir makalesi ç›kt›, orada söylüyor bunu. Makowski bu makalesinde Türkiye’nin Rusya ile Karadeniz’in alt›ndan geçecek
olan bu Mavi Hat projesinin Rusya’yla imzalamas›n› da hiç iyi görmüyor. “BaküCey-
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han’› gölgeleyecek bir giriﬂimdir” diyor.
Bir; terör örgütü oldu¤u görüﬂünü benimsedi Amerika. Türkiye’nin Kuzey
Irak’ta yapt›¤› operasyonlara göz yumdu, destekledi, ayr›ca Öcalan’›n yakalamas›na yard›mc› oldu, kendisi de söylüyor, yard›mc› olduk diyor. ‹ki; Türkiye’nin AB’ye
aday olmas›n› ›srarla destekledi, Türkiye’nin Avrupa güvenlik ve savunma kimli¤inden d›ﬂlanmas›n› önlemeye çal›ﬂt›. Üç; Washington ayn› zamanda Hazar petrollerinin Bat› pazarlar›na Türkiye üzerinden taﬂ›nmas› projesini canl› tuttu ve bunu destekledi. Çünkü bu Avrasya’daki petrol ve do¤algaz›n Bat› kaynaklar›na taﬂ›nmas›
için Bo¤azlar’dan geçmesi bizim için çok büyük tehlikeli. ‹kinci ﬂ›k, bunun daha ucuzu olan ‹ran’la taﬂ›nmas›. ﬁimdi ‹ran diyor ki, bu hatt› yapman›za lüzum yok diyor.
Bana petrolü Hazar s›n›r›nda teslim edin, ben size Basra Körfezi’nde iﬂlenmiﬂ olarak teslim edeyim diyor. Bu büyük petrol ﬂirketlerinin çok iﬂine gelir, masraf yok.
Ama siyaset aç›s›ndan bizim buradan, Türkiye’den geçmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
‹ﬂte bu nedenlerle Clinton iﬂte “Türkiye 21. yüzy›lda dünyay› ﬂekillendirecek ülkedir”
diye konuﬂmaya baﬂlad›.
Ben sözlerime ﬂöyle bir son vermek istiyorum. ﬁimdi bir defada bu Bakü hatt›
biterse 50 milyon ton petrol Bakü’den Ceyhan’a taﬂ›nacak. Ayr›ca y›lda bir buçuk
milyar dolar de¤erinde 16 milyar metreküp do¤algaz› da taﬂ›yaca¤›z. 16 milyar
metreküp Türkiye için laz›m. 16 milyar metreküpü de Avrupa’ya satamayaca¤›z.
ﬁimdi bunu yaparken Clinton burada dedi ki, Türkiye’ye, ‹ran yerine, Rusya yerine,
bu alternatifin Türkiye’ye verilmesi stratejik ortakl›¤›m›z›n gere¤idir, dedi. Stratejik
ortakl›k diye bir yeni konsept, yeni bir kavram ortaya att›lar. Acaba bu nedir? Yani
bunun alt›nda ne var? Sadece buradaki, Avrasya’daki ve Orta Asya’daki bu petrol,
do¤algaz enerji hatlar›n›n korunmas›n› m›, jandarmal›¤›n› m› bize veriyorlar? Bunun
ekonomik ç›karlar›ndan biz yararlanacak m›y›z? Çünkü hiçbir zaman aç›klam›yor
stratejik ortakl›ktan kastedileni. ﬁimdi dikkat ederseniz, yeni haritalar, yeni oluﬂumlar, yeni düzenler, globalleﬂmeler, dayatmalar, bir taraftan da buna karﬂ› sivil
örgütlerin ç›k›ﬂ› devam ediyor dünyada. Ama benim söylediklerim de güncel olaylar.
ﬁimdi bu yeni haritalar› düﬂünürken Kafkasya, iﬂte bugün de Cumhurbaﬂkan› orada. Kafkasya’n›n en önemli noktada oldu¤unu görmeye çal›ﬂ›yorum.
ﬁimdi yani Sovyetlerin da¤›lmas›ndan sonra ortaya ç›kan yeni haritalarda, en
stratejik noktalardan biri ve bu stratejik noktan›n da korunmas› ve iliﬂkisinde Türkiye çok önem kazan›yor. Böylece bir kez daha co¤rafya siyaseti, dünya siyasetini
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etkilemeye baﬂlad› ve tarihi de belirlemeye baﬂlad›. Nas›l Abdülhamit döneminde
33 y›l Türkiye’nin iﬂgal etti¤i co¤rafya onu etkilediyse, bizi koruduysa, nas›l Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Kafkasya çok önem kazanm›ﬂt›r. Bilmem hat›rlatmamda belki yarar
vard›r, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak bas›p Havza’ya geçince, bir gizli
ﬂeyi vard›. Mustafa Kemal’in, gizli askeri durum muhakemesi diye uzun bir durum
muhakemesini bütün kolordu kumandanlar›na, Anadolu’daki ordu kumandanlar›na
ve ‹stanbul’daki Rauf Orbay’a gönderiyor. Bu arada Mustafa Kemal ﬂöyle der: “ﬁu
an her taraf›m›z sar›lm›ﬂ vaziyettedir, biz büyük bir mücadele yapaca¤›z.” O s›rada
‹ngilizler, Kafkaslar› alma mücadelesi veriyorlar, oralarda ba¤›ms›z devletler yaratmaya çal›ﬂ›yorlar. ‹ngilizler, bak›n dikkatinizi çekerim, çok önemli. Mustafa Kemal
diyor ki: “Biz Kafkaslar’da ‹ngilizlerin egemen olmas›n› ne yap›p yap›p engellemeliyiz.
Kendimiz oralar› etkileyebilirsek etkileyelim, etkileyemezsek, oray› ‹ngilizlere vermektense Ruslara b›rakal›m, çünkü oras› bizim için bir koridor olur, e¤er ‹ngilizler oray›
da al›rlarsa, bizim Anadolu’yu kurtarmam›z mümkün de¤ildir.”
Bu durum muhakemesi ilk defa “Atatürk ve Komünizm” diye Rasih Nuri ‹leri’nin bir kitab› vard›r, o kitapta yay›nland›. Sonradan biz bunu Cumhuriyet gazetesinde biraz daha iﬂledik. ﬁimdi nas›l Mustafa Kemal, Anadolu’yu anayol kabul edip,
Misak› Milli s›n›rlar›n›n belirlenmesinde etkin olduysa, bu 2000’li y›llarda da Kafkaslar çok etkili olacakt›r. Bak›n ﬂimdi, asl›nda Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye bir
askeri pakt yapmak istiyorlar, bugün Gürcistan çok zor durumda, Azerbaycan da
öyle. Ay›n 25’inde Putin bunlar›n hepsini Moskova’ya ça¤›rd›, ama ay›n 20’sinde de
Bakü’de Türkiye, Moskova, Azer baycan, Ermenistan, Gürcistan’daki Amerikan Büyükelçileri toplant› yapacaklar, bak›n adam›n söyledi¤i satranç tahtas› baﬂlad›.
Peki biz ne yapal›m, ulusal ç›karlar›m›z aç›s›ndan ne yapmam›z laz›m? ﬁimdi
öyle görülüyor ki iki türlü yolumuz var bizim. Birisi, ya kardeﬂim bize ne Kafkaslardan, bize ne petrol koridor hatt›ndan, biz bu iﬂlere kar›ﬂmayal›m, Amerika bu iﬂin
içine girmiﬂ yine bir oyunlar çeviriyordur, hele biz bunlardan uzak dural›m. Bu izolasyonist bir politikad›r, bu yeni bir bin y›la girdi¤imiz dönemde yanl›ﬂ bir harekettir.
Bu kadar globalleﬂmek, bir taraftan Avrupa’ya girmeye çal›ﬂ›yoruz, bir taraftan bizi G20’lere almak istiyorlar. ﬁimdi biraz da sizin konunuza gelelim, bir taraftan da
bir anda ilan ediliyor diyor ki, dövizler dondurulmuﬂtur. Bir buçuk y›lda 18 ayda dövizler ne olacak, kiralar indi, hani Özal geldi¤i zaman liberalizm vard›, serbest ekonomi vard›, her ﬂey serbest politika, geri döndük ﬂimdi. Ha bunu kim yapt›r›yor?
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Bunu IMF yapt›r›yor. Neden? Çünkü bir tarafta madem bu tabloyu koydu¤umuza
göre, bu tablonun içinde istikrarl› bir devlet olarak ortaya ç›kmas› laz›m Türkiye’nin.
E¤er bu masadaki Türkiye aya¤›n› kaybederlerse çok ﬂey kaybediyorlar.
ﬁimdi biz ne yapmal›y›z, o zaman biz de bu oluﬂumdan nas›l yararlanmal›y›z,
kendi ç›karlar›m›z aç›s›ndan bunu görmeliyiz. ﬁimdi Amerika ile iki noktada bizim
çat›ﬂmam›z vard›r. Özellikle son y›llarda çok noktada paralel, örtüﬂüyor bizim ç›kar›m›z. Ama iki noktada çat›ﬂma halindeyiz. Bir tanesi bu Güneydo¤u’da özellikle
Kuzey Irak’ta Kürt devletinin kurulmas›d›r. Biz buna karﬂ› ç›k›yoruz ama öyle anlaﬂ›l›yor ki Kuzey Irak’ta eninde sonunda kurulacak, öyle görünüyor. Çat›ﬂma olmas›n›n ikinci önemli olgusu Amerika’yla, Türk iç politikas›nda ›l›ml› ‹slam’›n kullan›lmas›.
ﬁimdi bak›n baz› CIA uzmanlar› ne diyorlar, efendim laiklik art›k geçmiﬂtir, Mustafa
Kemal bitmiﬂtir. Ama birden bire bu Clinton AG‹T’ten sonra Mustafa Kemal demeye baﬂlad›. Mustafa Kemal buray› bize verdi diyor. Ama peki ﬂimdi ben tabii bunlar›
söylerken ﬂu veya bu ﬂekilde özgürlüklere daima, fikir özgürlüklerine daima yandaﬂ
bir insan›m. Ama Tayyip Erdo¤an mahkum edilince Amerika Baﬂkonsolosu, Tayyip
Beyi ziyaret etti. Olabilir, ziyaret edebilir. Ç›k›ﬂta dedi ki, seçilmiﬂ kiﬂilerin bu ﬂekilde mahkum edilmesi yanl›ﬂt›r. Bunun üzerine gazetelerde eleﬂtirildi. Ben kendim
söylemedim bunu, talimat ald›m öyle gittim dedi, aç›kça.
ﬁimdi, o zaman bende bir yaz› yazd›m. O s›rada da Clinton’un baﬂ› Monica’yla
dertte. Meclis’ten de aleyhinde bir karar ç›kma ihtimali çok kuvvetli. Dedim ki, bizim
büyükelçimiz ziyaret etse ve dese ki, seçilmiﬂ kiﬂilerin kamuyu ilgilendirmeyen kendi
meseleleriyle ilgili bir konuda bu ﬂekilde rahats›z edilmeleri do¤ru de¤ildir diye bir
beyanat verse ne olur dedim. 24 saat içerisinde bizim büyükelçi Amerika’da istenmeyen kiﬂi olarak ilan edilir. ﬁimdi bu gösteriyor ki, bunlar siyasal ‹slam üzerinde
Türkiye’de oynuyorlar. Fakat ﬂimdi burada acaba bu yeni politikayla nas›l bir durum
arz edecektir.
Öyleyse özet olarak bir; biz globalleﬂme ve küreselleﬂmenin tam ortas›nday›z,
büyük ﬂirketler, büyük devletler bize bunu epeyce dayat›yorlar. ‹ki; tahkim bunlar›n
en somut örne¤idir. Üç; enerji politikalar›m›z›n özelleﬂtirilmesi ve tamamen d›ﬂ ba¤›ml› hale dönüﬂtürülmesi bunlar›n bir örne¤idir. Dört; Balkanlar’da, Avrasya’da oynanan yeni satranç tahtas›nda biz bir piyon mu olaca¤›z, etkin bir siyasal güç mü
olaca¤›z? Bu bizim için önemlidir. Beni bu kadar kar›ﬂ›k bir ﬂeyde, satranç tahtas›nda, beni dinledi¤iniz için çok teﬂekkür ediyorum. Bilmem söylemek istediklerimi
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anlatabildim mi?

Yahya Ar›kan
Çok teﬂekkür ediyoruz Say›n Coﬂkun. Tabii de¤erli arkadaﬂlar, bu konu o kadar geniﬂ bir konu ki, bir k›sm›n› özellikle jeopolitik boyutunu çok detayl› olarak aktard›lar. ‹zin verirseniz ben birkaç katk› yaparak sözü sizlere b›rakmak istiyorum.
ﬁimdi iﬂin bir bu boyutu var, bir de sermayenin ﬂekil de¤iﬂtirdi¤ini çok iyi görmek laz›m. Yani, sermaye, bugünkü gazeteleri okursan›z, iﬂte TÜS‹AD bir toplant›
yap›yor. En fazla demokrat ﬂu anda TÜS‹AD. Yani müthiﬂ bir ﬂekil de¤iﬂtiriyor. Akl›m›z kar›ﬂ›yor yani kimin demokrat olup olmad›¤›n› da geçmiﬂte bizim söylediklerimizi ﬂimdi TÜS‹AD sesli bir ﬂekilde dile getiriyor. Bunun yan›nda, en önemli tespitim, bilgi ça¤›ndan çok iyi bir ﬂekilde yararlan›l›yor. Sermaye kayna¤›n›, ulusunu
kaybetmeye baﬂlam›ﬂ, iﬂte hepimiz yak›ndan takip ettik, birleﬂmelerin çok yo¤un oldu¤unu günümüzde görüyoruz. Yani öyle bir noktaya gelmiﬂ ki, Microsoft’un piyasa
de¤eri, General Motor’un iki kat›na ulaﬂm›ﬂ vaziyette.
Yani bunlar iﬂin bir boyutu. ‹kinci boyutu, ﬂimdi Türkiye nas›l kendini koruyacak, nas›l bütünleﬂecek 21’inci yüzy›lda geliﬂen yeni dünya düzeninde. Verilere bak›yorum, e¤itimde geriyiz, sa¤l›kta geriyiz, milli gelirin da¤›l›m›nda ﬂöyle böyle geri.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde 98 y›l› itibariyle söylüyorum milli gelir 29 bin 140
dolar, Türkiye’de 3224 dolar. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum ama Say›n
Coﬂkun’un anlatt›¤› o jeopolitik boyutlar›n sonucunda, yabanc› sermaye yat›r›mc›lar› bu nedenlerden dolay›, Çin’den sonra Türkiye’yi görüyorlar en ﬂansl› ülke olarak,
bu anlat›lan nedenlerden dolay›. Ama iﬂin baﬂka bir boyutu var, globalleﬂmeyle, küreselleﬂmeyle dünya devletleriyle zengin ülkeler aras›ndaki uçurumun büyüdü¤ünü
görebiliyoruz. Bir örnekle sözümü tamamlayaca¤›m. ‹ﬂte biraz önce bahsedilen G7
ülkelerle, en fakir 7 ülke aras›ndaki toplam fark 1965 y›l›nda 29 kat iken, 1995 y›l›nda 60 kata ç›km›ﬂ de¤erli arkadaﬂlar.
ﬁimdi, iﬂte bunlar› da iyi de¤erlendirip, iyi tahliller yap›lmas› gerek oldu¤una
inan›yorum. Dün Dan›ﬂma Meclisi’nde de tart›ﬂt›k, orada da kapan›ﬂ konuﬂmas›nda anlatmaya çal›ﬂt›m, ﬂimdi bizim mesleki aç›dan bakt›¤›m›z zaman piyasada bir
pasta var. Bu pastan›n büyük bir bölümünü ba¤›ms›z denetim ﬂirketleri al›yor. Bunun d›ﬂ›ndaki, bizim gibi serbest sürdüren insanlar ise o pastan›n küçük bir pay›n›
al›yoruz. T›pk› globalleﬂme de aynen bunun gibi arkadaﬂlar. Ortada o milli gelir dedi-
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¤imiz dünya ticareti, bu pastan›n büyük bir bölümü belli ülkelere verilir ve önemli bir
bölümünün haricinde uçurum her geçen gün büyüyor. ‹ﬂte nas›l yerimizi alaca¤›z?
Tabii hep birlikte sohbetimize devam ederek bunlar› tart›ﬂaca¤›z. Ben de bu alanda
küçük bir katk› sunmak istedim Say›n Coﬂkun. Evet Nail Bey buyurun.

Nail Sanl›
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Say›n Coﬂkun, konunun bir kaynaktan ötürü
de bir satranç oyununa benzetildi¤ini anlatt›. Biz de biliyoruz ki satranç oyunu da,
bu konu da hakikatten oldukça kar›ﬂ›k bir konu ama de¤erli konu¤umuz spot baﬂl›klar halinde çok aç›k herkesin anlayabilece¤i bir ﬂekilde anlatt›. Onun için burada bulunmalar›ndan ötürü, onlarla onurland›¤›m›z›, katk›lar›ndan ve kat›l›mlar›ndan ötürü
de teﬂekkürlerimizi iletiyorum kendisine.
Bizim yaﬂ grubumuz ﬂununla yetiﬂti; iﬂte dünyada iki tane büyük güç var,
Amerika ve Rusya. Bunlar›n çarp›ﬂmalar›n›n ve güçlerini her konuda ortaya koymalar›n›n sürdü¤ü bir dönemde, Avrupa kendi içerisinde demokratikleﬂmede, ekonomide ve sosyal büyümede farkl›l›klar, geliﬂmeler gösterdi. Günümüzde de bugün, tek
paray› kullanabilen, iﬂte Avrupa Birli¤i toplulu¤u haline de gelen bir yap› kazand›.
Geride b›rakt›¤›m›z, 1900 y›llar›n yani 20’nci yüzy›l›n geride kald›¤› dönemin son 10
y›l›nda da, siz de konuﬂman›zda belirtti¤iniz gibi, Sovyetler’de bir çözülme oldu ve
bir da¤›lma oldu. Da¤›lan ülkelerin bir k›sm› Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›nda da yer
al›yor ve almaya da devam edecek.
Benim gözledi¤im bir ﬂey var. Amerika, Avrupa Birli¤i’ni destekliyor, büyütmeye çal›ﬂ›yor. Bu niçin böyle, bir tehlikeden ürkmüyor mu, korkmuyor mu? Ama aç›klamalar›n›zdan niçinin cevab›n› k›smen ald›m. Avrupa Birli¤i’nin bu büyümesinden
Amerika gelecekte, Varﬂova Pakt›’yla NATO ülkeleri gibi kutuplaﬂm›ﬂ bir yap›dan
sonra bir Avrupa Pakt› ülkelerinin do¤abilece¤inden korkmuyor mu, ürkmüyor mu,
böyle bir tehlike yok mu? Belki temelde bir paylaﬂ›m var ama bu paylaﬂ›mdaki esaslar günün birinde çeliﬂecek olursa, yok ettim dedi¤i veyahut da öyle göstermeye
çal›ﬂt›¤› çözülen bir Rusya’dan sonra ve kendi eliyle büyüttü¤ü bir Avrupa ile nas›l
baﬂa ç›kacak?

Alev Coﬂkun
Efendim tabii çok güzel bir soru, bu soruya verece¤imiz cevaplar tabii yine ki-
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ﬂisel düﬂüncelerimiz olacakt›r. ﬁimdi devletlerin, ülkelerin, k›sa vadeli, orta vadeli ve
uzun vadeli ç›karlar› vard›r. Bu ç›karlarda stratejik planlamalar yap›l›yor ve d›ﬂ politikan›n bir baﬂka kural› da devletlerin devaml› düﬂman› yoktur, devaml› dostu da
yoktur. Büyük ç›karlar›na göre hareket ederler. ﬁimdi ﬂu anda, Avrupa’n›n egemenleri, Fransa olsun, Almanya olsun, ‹ngiltere zaten tamamen Amerika’n›n yan›nda. Bunlar NATO’nun içinde Amerika ile beraberler. O Varﬂova Pakt›’n›n sorunlar›n›
beraber yaﬂad›lar ve Almanya özellikle bu Varﬂova Pakt›’n›n ve Sovyetler’in y›k›l›ﬂ›ndan sonra, ekonomik bak›mdan en zor hükümlülü¤ü taﬂ›m›ﬂ bir devlettir. Çünkü iki
Almanya’n›n, Do¤u ve Bat› Almanya’n›n birleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. ﬁimdi Amerika
buna karﬂ› tedbirlerini de al›yor. Dikkat ederseniz Almanya’n›n silahland›r›lmas›na
fazla özenle bakm›yor, Japonya’n›n silahlanmas›na da. Zaten Almanya’n›n bir bak›ma tavukyumurta meselesi, bir bak›ma bu kadar ekonomik s›çray›ﬂ yapmas›n›n sebeplerinin alt›nda herhangi bir askeri harcamas›n›n olmamas› da yat›yor.
ﬁimdi k›sa vadeli, onlarda kendi aralar›nda ç›kar çat›ﬂmalar› vard›r. Almanya
ile Fransa’n›n da var. Almanya ile ‹ngiltere’nin de var. Almanya H›rvatistan’› tuttu¤u zaman Fransa ne yap›yor, Makedonya’y› tutuyor. Bir zamanlar Fransa, Türkiye
ile karﬂ›yd›, Yunanistan’› çok daha destekliyordu, Türkiye ve Çin’de ekonomik geliﬂmeler baﬂlay›nca, Fransa’daki büyük ﬂirketler bask› yapt›lar ve ﬂimdi Fransa,
Türkiye ile çok iyi geçiniyor.
Bu iﬂlerin alt›nda hep ç›kar çat›ﬂmalar› yat›yor. Benim görüﬂüm, Amerika Avrupa’da bir askeri stratejik gücün kolay kolay gerçekleﬂmeyece¤ini, NATO’nun daha
uzun bir süre egemen güç olarak kalaca¤›n› tahmin ediyor. Biraz da gerçekçi bir
tahmin bu. Her türlü ekonomik geliﬂmeyi ve politik birleﬂmeyi kabul ederken Avrupa’n›n stratejik olarak askeri birleﬂmesini de engelleyici tav›rlar tak›nd›. Ama ﬂu
anda k›sa vadeli ve orta düzeyde bakt›¤›m›z zaman bu, Amerika’n›n ç›karlar›na uyuyor. Çünkü ne yap›yor, bir tarafta Avrupa var, bir tarafta kendisi var. Bir tarafta
da Asya’da Japonya’n›n dâhil oldu¤u yer var ve hepsinin üstünden adeta bir egemen hakem rolünü, bunu yaparken iﬂte globalleﬂmeyi devreye sokuyor, IMF’yi devreye sokuyor, Dünya Ticaret Örgütü’nü devreye sokuyor. Ama onlar› yaparken, o devletlerin de Almanya ve Avrupa’daki devletlerin de bu iﬂte ç›karlar› var. Ç›kar çat›ﬂmalar› zaman zaman ç›kar birleﬂmesine dönüﬂüyor ve ufak tefek çat›ﬂmalar› kendi
aralar›nda çözüyorlar. Ama uzun vadede dedi¤iniz olabilir. O zaman ne olacak, o
zaman yeni stratejiler oluﬂturacaklar.
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Bak›n biraz önce ben ne dedim. Birkaç y›ldan beri, son 10 y›ldan beri Türkiye’de ›l›ml› ‹slam’a epeyce destek veriyorlar. Peki PKK’n›n bu derece güçlenmesinin
sebebi neydi? Avrupa’n›n büyük deste¤i vard›. Amerika da PKK’n›n terör k›sm›n›
destekliyor, öteki taraf›na fazla sözü yok. Ama bir strateji mecmuas›nda bir cümle
okudum. Öylece bitirmek istiyorum sözümü. Bir ‹srail strateji uzman› bir makale
yaz›yor, diyor ki; Almanya, Amerika dünyan›n egemenleri bu Güneydo¤u’da bir tak›m desteklemeler yapt›lar. 15 y›l bir savaﬂ sürdü, örtülü bir savaﬂ ve Türkiye 85
milyar dolara yak›n bir para harcad›. Ama sonunda Türk ordusu bu gerilla savaﬂ›nda baﬂar›l› oldu. Ama diyor, Avrupa’daki devletlerin bu savaﬂtan ç›karlar› olan ülkelerin, hesap etmeyecekleri bir ﬂey ortaya ç›kt›, Türk ordusu Amerikan ordusundan
sonra dünyan›n en güçlü, en etkin, vurucu gücü olarak ortaya ç›kt›. ‹srail’i söylemiyor mahsus herhalde. Art›k bundan sonra Ortado¤u’da Türk Genelkurmay’›na izin
almadan sormadan kolay kolay bir iﬂ yap›lamaz diyor. Çünkü yan ürün olarak ortaya ç›kt› bu diyor. Bu da diyor 85 milyar dolara bu iﬂi, bu konuma gelmek isteyen
çok devlet var, bu paray› harcayarak diyor. Ama diyor, bu para harcayarak da olmaz çünkü 15 y›ll›k bir deneyim diyor. ﬁimdi böyle konjonktürel durumlarday›z. Bu
durumlardan, bizim milli ç›karlar›m›za uygun siyasetleri bulup, örtüﬂmeleri yararlanmam›z laz›m. Benim görüﬂüm bu.

Yahya Ar›kan
Evet Muammer Bey buyurun.

Muammer Keskin
Say›n Coﬂkun, öncelikle katk›lar›n›zdan dolay› teﬂekkür ediyorum. Gerçekten
bizi yakinen ilgilendiren konularda biraz bilgilendik. Ama bu çerçevede biraz akl›ma
tak›lan bir iki önemli konu var, onlarla ilgili düﬂüncelerimi paylaﬂmak istiyorum.
ﬁimdi, anlatt›klar›n›za göre, bizim de yaﬂad›¤›m›z kadar›yla Türkiye’de ﬂimdi
PKK sorunu giderek azalm›ﬂ gibi gözüküyor. Ama sizin anlatt›klar›n›zla, önümüzdeki
günlerde bir Kuzey Irak’ta Kürt devleti kurulabilir diyorsunuz. Petrol savaﬂ› da hâlâ
önemini devam ettiriyorsa, hâlâ petrolün günümüzde henüz yerini dolduran bir ﬂey
olmad›¤›na göre, bu savaﬂ›n Ortado¤u’daki bölümüyle PKK’n›n da ilgisi oldu¤unu
söylüyorsunuz. Peki, PKK’n›n bu anlamda bitmesi biraz pek ak›lla pek örtüﬂmüyor
gibi geliyor. Baﬂka nedenleri olabilir mi diye sormak istiyorum.
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Yine anlatt›klar›n›zdan söylemek istiyorum, ﬂu 1999’un son çeyre¤inde yaﬂad›¤›m›z olaylarla birlikte, özellikle Amerika’yla son dönemde yak›nlaﬂ›yoruz, Avrupa’yla biraz uzaklaﬂ›yoruz gibi geliyor. Benim de¤erlendirmem o, siz kat›l›r m›s›n›z
bilmiyorum. Avrupa Birli¤i’ne girebilecek miyiz bu anlatt›klar›n›zla, yani gerçi 4 y›ll›k
bir süre verdiler ama yani bu anlatt›klar›n›zla ben sanki girecekmiﬂiz gibi bir izlenim
edindim. Ama benim kendi düﬂüncelerim onunla örtüﬂmüyor. Bir de ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’ndan yenilgiyle ç›km›ﬂ Japonya y›ld›z› parlad›ktan sonra bugünlerde aﬂa¤›ya
do¤ru bir iniﬂ trendi izliyor. Ama ayn› ölçüde Almanya, iﬂte biraz önce gerek siz gerek say›n baﬂkan verilerle de söyledi, bugün dünyan›n ikinci önemli ülkesi. Avrupa
Birli¤i’nde de Amerika’n›n ç›kar›n› ben Nail Sanl› gibi düﬂünmüyorum, biraz önce
söyledi. Almanya’n›n giderek güçlendi¤i zaman, dünyan›n önümüzdeki sürecinde yine
daha önceki yapm›ﬂ oldu¤u hatalar› yapabilece¤ini düﬂünüyorum.
Yani bu çerçevede özellikle Türki Cumhuriyetlerle ilgili düﬂüncelerinizi paylaﬂ›yorum. Gerçekten o koridorda yeni ﬂeyler oluyor. Enerjiyi de bugün bizim ülkemizle
de ba¤daﬂt›r›rsak, biraz da sizin konunuz olan bas›n›n da büyük bir kesiminin
tröstleﬂti¤i dönemde enerji ihalelerinin hepsinin bas›na, bas›nla iliﬂikli olan Türkiye’nin önemli ﬂirketlerini veya önemli firmalar›n almas›n› daha da netleﬂtirebiliriz.
Türkiye önünde ve Avrupa’yla da iliﬂki aç›s›ndan benim kafamda özellikle bu Almanya konusunda ve PKK’n›n bitirilmemesi konusunda tereddütlerim var. Bu konudaki
düﬂüncelerinizi al›rsam sevinirim.

Alev Coﬂkun
ﬁimdi efendim, burada tabii sorunuz çok önemli bir soru. ﬁimdi biz ne yapt›k
burada. Biz soyuttan somut olaylar› de¤erlendirmeye çal›ﬂ›yoruz. Olanlar› da ortaya koyarak bir ç›k›ﬂ yollar› bulmaya çal›ﬂ›yoruz, kendimize göre bir tak›m tasar›mlar
yap›yoruz ama, ço¤u da yüzde 80’i de verilere dayand›¤› için do¤ru.
ﬁimdi PKK konusu Avrupa ekseninde durumlara göre yeniden canland›r›labilir,
yani grafik çeﬂitli ﬂekilde oynat›labilir. Ama ﬂuras› aç›kça görülüyor ki, bütün Avrupa ülkeleri PKK’n›n televizyonu Med TV’ye destek verdiler, ayr›ca Almanya da destek verdi. Almanya’da PKK’n›n üst düzey yetkilileriyle anlaﬂmaya var›ld›¤›n› hepimiz
biliyoruz. Almanya’da terör yapmay›n ne yaparsan›z yap›n dediler.
ﬁimdi burada anahtar nokta, etkileyici faktör, Türk ordusunun bu savaﬂa
uyum sa¤lamas›. Hiç kimseyi dinlemeyerek, zaman geldi y›lda 10 defa, 15 defa
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Irak’a girdi ç›kt›. ﬁimdi bu çok önemli, bu anahtar bir nokta oldu. Dediler ki, demek
ki bunlar baﬂar›l› olam›yor. Bir de PKK’n›n uyuﬂturucu iﬂine girmesine bütün di¤er
ülkeler, özellikle Amerika karﬂ› ç›kt›. ﬁimdi Kuzey Irak’ta Amerika bir devlet kurmak
istiyor, ama orada iki ayr› aﬂiret var. Barzani ve Talabani, ikisi de Amerika’ya çok
yak›n, fakat birbirlerine çok uzak. ﬁimdi zaman geliyor birbirlerini pek anlayam›yorlar. Yani tek bir Kürt dili yok, dilleri pek anlaﬂam›yor, çünkü zaten bu Acemce,
Arapça, Türkçe’nin kaynaﬂmas›ndan do¤an bir ﬂey. ﬁimdi Talabani, ‹ran’a yak›n,
Barzani daha ziyade Amerika’ya yak›n. ﬁimdi Moskova kaç defa bunlar› ça¤›rd›.
Bunun alt›nda da yine ekonomik ç›karlar yat›yor. Çünkü s›n›r› geçen bizim kamyonlar›m›z her giriﬂte bir ücret ödüyorlar, 100 dolar 200 dolar neyse. 100 dolar›
1.000’le çarparsan›z 100 bin dolar yapar, anlatabildim mi? Ayda 23 bin kamyon girip ç›k›yor, zaman geliyor daha da fazla. ﬁimdi Celal Talabani dedi ki, bu paradan
bana da ver, Barzani dedi ki ben sana para vermem; problem buradan ç›kmaya
baﬂlad›. Bunun arkas›ndan Talabani PKK’ya yard›m etti. Biz de Barzani’ye dedik ki,
arkadaﬂ sen ona yard›m ediyorsan bak biz de kamyonlar› sokmayaca¤›z. Ne oldu?
Yine ekonomi. Sizi ilgilendiriyor, sizin mesle¤iniz yani. Onun üzerine Barzani bir beyanat verdi. Biliyorsunuz babas› Mustafa Barzani, Molla Mustafa Barzani Rusya’da e¤itim görmüﬂ, Rus askeri akademisinde yetiﬂtirilmiﬂ bir subayd› ve bu iﬂler
için yetiﬂtirilmiﬂtir. Zaten bu, ﬂimdi bizim Gürcistan’daki satranç tahtas›n›n ortas›ndan yine PKK ç›kacak. Göreceksiniz ﬂimdi Moskova’da PKK parlamentoyu kuracak, buna izin verecekler, çünkü biz Kafkaslar’a girmeliyiz. ﬁimdi Barzani dedi ki,
babam›n vasiyeti var Türk ordusuyla çat›ﬂma diye; ben o vasiyeti tutar›m çat›ﬂmam. Bunu 56 sene önce Moskova’da söyledi.
ﬁimdi gelelim Almanya’ya. Almanya’ya deniyor ki, kardeﬂim güzel de bak, Varﬂova Pakt› çözüldü, peki bu petrolü nereden geçirelim? Bu petrolü geçiﬂte sen mi
egemen olacaks›n, beraberce biz mi egemen olaca¤›z, yoksa Rusya m› egemen olsun? Masan›n üzerine bunu getiriyorlar benim gördü¤üm kadar›yla. Peki öyleyse iﬂ
kar›ﬂt›, Türkiye’yi biraz destekleyelim. Hatta bak›n Makowski’nin yaz›s›nda ﬂöyle bir
ﬂey vard›r, d›ﬂlamayal›m diyor. D›ﬂlamayal›m, yani Türkiye’yi d›ﬂlayarak baﬂka yönlere itmeyelim. Bu kitapta da var, baﬂka yönlere itmeyelim, yani bu kitapta da var.
Söyledi¤im gibi, k›sa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli ç›karlar meselesi. ﬁu anda ç›karlar›m›z çok örtüﬂüyor. Ama dedi¤im gibi, stratejik ortakl›¤›n ne oldu¤unu, bizim
Ankara’dakilerin çok iyi ezberlemesi gerekir. Bundan bize yar›n büyük yükler ç›kabilir.
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Biliyorsunuz 12 Eylül’den sonra Amerikan Genelkurmay Baﬂkan›, Evren’e dedi ki,
sen merak etme dedi, Yunanistan NATO’dan ç›km›ﬂt›. Ben o s›rada bakand›m, bu
K›br›s olay›ndan sonra NATO’dan ayr›ld›. Yeniden NATO’ya girmek istiyor. Hay›r, biz
veto ediyoruz önce bizim ﬂu iﬂimizi halledelim, önce Ege k›ta sahanl›¤›n› halledelim.
Önce bizim Avrupa Birli¤i’ne girmemize karﬂ› ç›kmad›lar. ﬁimdi o s›rada Amerika’dan Genelkurmay Baﬂkan› geldi, Evren’e dedi ki, ben asker sözü veriyorum, sen
önce al ondan sonra karﬂ›l›¤›n› yapaca¤›m asker sözü veriyorum dedi. Bizim Kenan
Paﬂa da “netekim” bunu kabul etti, kabul ettikten sonra Amerikan generali emekli
oldu. Yunanistan da böyle bir ﬂey bilmiyorum dedi. ﬁu anda ﬂimdi ayn› ﬂeylere düﬂmeyelim diyorum ben, yani bu stratejik gidiﬂ, bu co¤rafya bizim co¤rafyam›z biz
bundan izolasyonist bir politika izleyemeyiz ama biz kendi ç›karlar›m›z› en üst düzeyde tutarak yürütelim.

Bir kat›l›mc›
Ben bir soru sormak istiyorum. Konuﬂman›z›n baﬂ›nda bulunamad›m, belki de¤indiniz bu konuya ama ﬂimdi globalleﬂme bir yandan h›zla artarken, etkisini sürdürürken bir de demokratikleﬂme süreci var tüm dünyada. Bunun sonucunda da
devletler küçülüyor, etnik çat›ﬂmalar çok art›yor, gerek savaﬂla gerek savaﬂs›z,
devletler bölünmeye baﬂlad›. Gittikçe küçük devletler oluﬂmaya baﬂlad› dünyada ve
böyle bir süreç var. ‹ﬂte Afganistan’da, Çeçenistan’da yaﬂan›yor, S›rbistan’da, ‹spanya’da, Türkiye’de her yerde gittikçe devletler küçülüyor. Ve bu devletler tabii ki
do¤al olarak küçüldü¤ü için etkin de¤il, etkin olmayacaklar sonunda. Bu globalleﬂme sürecinde, bir yandan Amerika gibi bir güç varken bunu çok sak›ncal› bulmuyor
musunuz? Bu gidiﬂat› nas›l buluyorsunuz?

Alev Coﬂkun
ﬁimdi efendim, zaten bu dayatman›n bir parças› oluyor bu. Yani diyor ki devletler küçülsün, efendim etnik ço¤unluklar, etnik, dinsel ve ›rksal bölünmelere güç
veriyor istedi¤i yerlerde. Güç veriyor, bölüyor ve parçal›yor, yönetiyor, küreselleﬂmenin ve globalleﬂmenin ana temalar›ndan biri bu. Bu arada da Türkiye’de efendim
baﬂl›yor, diyor ki, devlet küçülsün, iktisadi devlet teﬂekküllerini satal›m, devlet bankalar›n› satal›m m› satal›m, peki, ondan sonra ne yapal›m, verdi¤imiz adam içini boﬂalts›n devlet yine als›n, içini restore etsin yine satal›m. Biri gelsin yine hortumlas›n yine satal›m. Peki Amerika’da niye sat›lm›yor. ﬁimdi yeni bir kitap haz›rl›yorum,
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orada neden sat›lm›yor diye.
Bak›n dünyan›n ilk 10 enerji üreten ﬂirketi Amerika’da K‹T. Elinde 47 tane baraj var. Bir baﬂkan aday› ç›kt›, bundan 1520 sene önce, senatördü aday oldu. Oras› muhafazakâr bir yer, Cumhuriyetçiydi, en az oyu oradan ald›, satam›yorlar. Ama
bize gelince özelleﬂtir. Sümerbank özelleﬂiyor, Etibank özelleﬂiyor, için boﬂal›yor,
haydi devlet yine al›yor. Kimin paras›n›, bizim verdi¤imiz paralarla restore ediliyor.
Arkas›ndan bizim ikinci Cumhuriyetçiler, efendim devlet küçülsün, liberalleﬂme olsun, peki ondan sonra, deprem oluyor hani devlet nerede? Hani devleti küçültüyorduk, nas›l yapal›m? Evet, ﬂimdi tabii çeliﬂkiler yuma¤› devam ediyor, maalesef.

Yahya Ar›kan
Buyurun Hüseyin Bey.

Hüseyin F›rat
Ben de Say›n Coﬂkun’a teﬂekkür ediyorum. Demin ki konuﬂmas›nda ﬂu olay›
anlamaya çal›ﬂmak istedim. 1984 y›l›nda Özal ile baﬂlayan serbest piyasa ekonomisinin bugünlere gelmesiyle, enflasyonun artmas›, ekonomik krizlerin derinleﬂmesi
sürecinde, bugün de iﬂte IMF’nin dayatmas›yla al›nan birtak›m tedbirlerin, örne¤in
bahsetti¤iniz gibi kiralar›n düﬂük oranda tutulmas›, di¤er taraftan sabit kur politikalar›n›n uygulanmas›n› geriye dönüﬂ olarak nitelendirdiniz. Acaba diyorum, tekrardan önümüzdeki süreçte devletçi ekonomiye yönelen bir program m› uygulanacak,
özellikle globalleﬂen bu süreçte yani ülkemizde yerli sermaye ve yabanc› sermayenin
evliliklerinin gerçekleﬂti¤i süreçte nas›l olacak? Teﬂekkür ederim.

Alev Coﬂkun
Ben teﬂekkür ediyorum sorunuz için. Tabii konumuz de¤ildi ama, ben bir cümle
öyle geçmiﬂtim. Tabii devletçi bir ekonominin olabilece¤ine inanm›yorum. Çünkü bu
dayatma ve sistem içerisinde, tekli bir sistem, monopol bir sistem yönetiyor ve bizi engelliyorlar. Bizim ekonomimiz ﬂu anda IMF ve Dünya Bankas›’n›n etkisi alt›nda.
Ona izin vermezler zaten do¤ru da de¤il bana göre. Ben eski bir sosyal demokrat
olmama ra¤men do¤ru da de¤il. Burada benim söylemek istedi¤im ﬂu; yani bize reçeteler o ﬂekilde sunuyorlar ki, güzel hap gibi. Önce geliyor Özal diyor ki efendim
devleti küçültelim, ne yapaca¤›z, faiz serbest olsun, döviz serbest olsun, her ﬂey
serbest olsun. Kendisi söylemedi mi, sosyal demokrat dünyada ülke mi kald› falan.

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1843

8 levent 2.QXP

10/4/08

4:43 PM

Page 1844

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Ondan sonra ﬂimdi 15 y›lda a¤›r bir enflasyondan sonra bize bir reçete sunuldu.
Reçetenin sunulmas› inan›n ki benim görüﬂüm, benim anlatmaya çal›ﬂt›¤›m bu politik tabloyla ilgilidir. Bir ülke düﬂünün ki toplad›¤› verginin dörtte üçü devletin borçlar›na gidiyor, olmaz böyle bir ﬂey.
ﬁimdi bu nedenle bereket Türkiye’de, Türkiye çoktan çökerdi, bereket döviz rezervlerimiz oldu¤u için, döviz rezervleriyle borçlar› ödeyebiliyoruz. Yoksa bizi çökertirler o borçlar› ödemezsek. ﬁimdi, ben bunu anlatmaya çal›ﬂt›m. Ve ﬂimdi ne oldu,
yüzde 25 kira. Efendim ﬂimdi asl›nda Amerika dedikleri yerde, bu 50 cente uygulan›yor, kiralarda uygulan›yor. Adam diyor ki kirada fazla gidemezsin kardeﬂim. Olmaz diyor. Tek haneli gidiyor tabii. Ama baﬂtan bunun tedbirini alm›ﬂ, Amerika dememiﬂ ki ben liberal bir ülkeyim, hay›r ekonomi ne gere¤i varsa onu yap›yor.
ﬁimdi mesela bir örnek daha vereyim size. Detroit’te biliyorsunuz Martin Luther King, zencilerin baﬂ› öldürüldü¤ü zaman, zenciler harekete geçtiler. Detroit’i
aﬂa¤› yukar› yakt›lar, yürüyüﬂler oldu falan, sonra da bir rapor yay›nlad›. Ben o s›rada üniversitede okuyordum, ö¤renciydim. Sonra da birtak›m tedbirler almak istediler. Tamamen sosyal adalet tedbirleri. Bütün tedbirler al›nd›, halen de devam
ediyor o tedbirler orada. O bizim Çiller’in yeﬂil kart, pembe kart dedi¤i olay oradad›r. Yeﬂil karta sahip olanlar, istedi¤i hastaneye gider, ancak yüzde 80’ini devlet
öder, yüzde 20’sini kendisi öder. Yani böyle tedbirler ald›lar. ﬁimdi hiçbir yerde,
dünyan›n hiçbir yerinde tamamen liberal ekonomi yok, tamamen devletçi ekonomi
yoktur. Tamamen liberal ekonomi olsa, o zaman neden bizim tekstilimize kota koyuyor Amerika. Can› istedi¤i zaman kotay› koyuyor, hani peki liberallikti. Hani gümrükler aç›kt›. ﬁimdi her ülke kendi ç›karlar›n› düﬂünüyor.
Biraz önce say›n baﬂkan çok güzel söyledi. Dedi ki tam anlaﬂmaya var›yorlard›, Fransa ile Almanya’n›n ulusal ç›karlar› çat›ﬂt›¤› için durdu. Bizim de ulusal ç›karlar›m›z› daima gözetlememiz laz›m.

Yahya Ar›kan
Efendim baﬂka soru var m›?

Bir kat›l›mc›
Say›n Coﬂkun bugün ben çok keyif ald›m söyleﬂiden, çok teﬂekkür ediyorum.
Devaml› bu globalleﬂmeyi konuﬂuyoruz, bir yerde korkuyorum tabii olacaklardan.
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Ben burada Afrika’y› merak ettim. Afrika bu globalleﬂmenin neresinde, hiç kabul
edilmeyecek mi, yok mu edilecek Afrika acaba?

Alev Coﬂkun
Afrika bundan önceki yüz y›lda neredeyse ﬂimdi de yine ayn› orada. Gerçi orada ayr› ayr› devletler ç›kt›. Afrika yok edilmeyecek ama ekonomik bak›mdan sömürülecek, o kesin.

Yahya Ar›kan
Son sözü Necati Beye vereyim. Sonras›nda biraz da Cumhuriyet gazetesi
hakk›nda bilgi alal›m, o konuda da katk› sunarsan›z sevinirim. Buyurun Necati Bey.

Necati Kalkan
ﬁimdi efendim, say›n baﬂkan›m›z sizi tan›mlarken, milletvekili özelli¤inizden,
devlet adam› özelli¤inizden bahsetti. Dolay›s›yla ben bundan hareketle, çok genel
bir ﬂey sormak istiyorum. Söylemin baﬂ›nda bir satranç oyunundan bahsettiniz.
Ben Türkiye’yi satranc› oynayan bir taraf olarak addetmeye çal›ﬂ›yorum. Akabinde
karﬂ›n›zdaki oyuncular ya da karﬂ›n›zdaki tak›m›n bir taraf› Amerika, bir taraf› da
Avrupa, bir tarafta da Ortado¤u ülkeleri oldu¤unu nitelemeye çal›ﬂ›yorum. Bir devlet adam› statüsünde düﬂündü¤ünüz zaman, radikal birtak›m kararlar vererek,
Türkiye Cumhuriyeti olarak bu oyunu oynarken, hangi taﬂlar› oynatmal› ki, çok k›sa
sürede arzu edilen makama ya da mevkiye oturabilsin, Türkiye için söylüyorum.

Alev Coﬂkun
ﬁimdi efendim Türkiye satranc› oynam›yor. Türkiye oyunun, Türkiye baz› yerde
satranc›n piyonu, baz› yerde at, baz› yerde sadrazam, baz› yerde kale. Amerika ile
oynad›¤› zaman satranc›n oyuncusu de¤il, belki veyahut da zay›f bir oyuncusu.
Ama Türkiye satranc› Ortado¤u’da Irak’la oynad›¤› zaman güçlü bir oyuncu. Amerika ile oynarken zay›f bir oyuncu. Kendisi oyuna dahil oldu¤u zaman, nitekim bizi o
oyuna dahil ediyorlar. ﬁimdi bak›n ben çok a¤›r ﬂeyler söylüyorum burada asl›nda,
ama korkmay›n, hay›r korkmay›n, bu böyle olmazsa daha kötü. Bizim tarihimiz Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son 400 y›l› satranç tahtas› gibidir. Satranc› o zaman
çok iyi oynam›ﬂlar, zaman zaman. Mustafa Kemal de satranc› güzel oynard›, çok
güzel oynard›. Mustafa Kemal’e bakarsak, yedi düvelle savaﬂ›r.
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ﬁimdi efendim, öyleyse ﬂöyle söyleyelim. Bir satranç tahtas› var, zaman zaman biz piyonuz, zaman zaman önemli bir noktaday›z, zaman zaman kendimiz oynamaya çal›ﬂ›yoruz. ﬁu anda Demirel’in Gürcistan’a gitmesi, orada bir askeri pakt
kurulursa, güçlü bir askeri pakt kurulursa, bak›n so¤uk savaﬂa yeniden dönme ihtimali olabilir. Ben size söyleyeyim, nitekim bak›n, bugünkü Milliyet’te Yalç›n Do¤an
diyor ki, Gürcistan’da Rus parma¤› diyor. Çünkü bizimle do¤al gaz anlaﬂmas›n›
Gürcistan imzalad›ktan sonra, do¤algaz muslu¤unu kapatt› Rusya, ﬂu anda
adamlar donuyorlar.
ﬁimdi bak›n ne diyor, Tiflis’te yazm›ﬂ. Dünyan›n sanc›l› bölgeleri de yince akla
ilk üç co¤rafya geliyor, yazan Mustafa Balbay. Ortado¤u, Balkanlar, Kafkaslar,
tam ortas›nda biz var›z. Zaman zaman biz etkin bir oyuncuyuz. ﬁimdi Amerika ve
Bat› dünyas›, Rusya’n›n yeniden güçlenmesini istemiyorlar. Yeniden, o senaryoyu o
filmi yeniden oynamak istemiyorlar. Çünkü o zaman Rusya ne yapacak? Rusya da
kendine göre bir satranç tahtas› oynuyor ﬂimdi. O zaman ben de giderim Çin’le birleﬂirim diyor. Çin-Rusya-‹ran birleﬂecek bu sefer. Yani satranç tahtas› devaml› de¤iﬂiyor. Oyuncular da de¤iﬂiyor, kendisi de de¤iﬂiyor.
ﬁimdi ama bizim ne yapmam›z laz›m? Bizim evvela ekonomik durumumuzu göz
önüne almam›z laz›m, istikrar› sa¤lamam›z laz›m, sa¤lam bir meclis ve demokratikleﬂmeye devam ettirmemiz laz›m, bütün bu uluslararas› problemlerin içinde, ulusal
ç›karlar›m›z› korumam›z laz›m. Yoksa oyunun oyuncusu olarak hemen bir anda her
ﬂeyi düzeltmemiz mümkün de¤il.

Fatoﬂ Dinçel
Ama bu partiler kanununu de¤iﬂtirmek laz›m.

Alev Coﬂkun
Partiler Kanunu da de¤iﬂecek, Anayasa da de¤iﬂecek, her ﬂey de¤iﬂecek. Sivil
örgütlere güç vermek laz›m, sizler gibi. ‹ﬂte Anayasa’da de¤iﬂiklik gerekiyor, partiler
yasas› da gerekli. ﬁimdi Türkiye’nin en büyük sorunlar›ndan biri, baﬂkan illa bu tarafa do¤ru ben de o tarafa do¤ru çekmeye çal›ﬂ›yorum. Bak›n Türkiye’de ﬂu anda
demokrasinin gerçekleﬂmesi için dördüncü kuvvet dedi¤imiz, yaz›l› ve görsel bas›n›n
güçlenmesi laz›m. Yaz›l› bas›n var. Etkin de¤il, güvenini kaybetmiﬂ bas›n. Özgür de¤il, çünkü globalleﬂmenin içinde. ﬁimdi bak›n Özal ne dedi, iki buçuk bas›n olacakm›ﬂ.
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Demedi mi hat›rl›yor musunuz, iki buçuk bas›n oldu. Yani ﬂunu demek istedi, bir tarafta patronlar Dinç Bilgin ve Ayd›n Do¤an, bir tarafta ‹slami bas›n tarikatlar›n
bas›n›, bir de buçuk Cumhuriyet gazetesi. ﬁimdi buna yeni patronlar girmeye baﬂlad›. ﬁimdi Hürriyet ile Milliyet ayn› bir patron, Sabah ayr› bir grup o da baﬂka. ﬁimdi
buna karﬂ› Yap› Kredi grubu, onlar Akﬂam’› ald›lar ve Show TV’yi ald›lar. Star yarat›ld›, onlar da Uzan grubu. Fakat hepsine bakt›¤›n›z zaman ekonomik ç›karlar. Onlar
için bas›n önemli de¤il, kendi gruplar›n›n kendi ekonomik ç›karlar› söz konusu. ﬁimdi
burada bir tarafta da iﬂte efendim Zaman Gazetesi gibi, Yeni ﬁafak gibi, Akit gibi
ﬂu gibi bu gibi tarikatlar gazetesi, onlar da hiçbir ﬂeyden etkilenmiyor onlara zaten
bir yerlerden para geliyor. ﬁimdi burada s›k›ﬂ›p kalan adac›k gibi bir Cumhuriyet gazetesi kald›.
Ben size baﬂ›m›zdan geçen bir olay› anlatmak istiyorum. Büyük bir holdingin
çok önemli bir kiﬂisi geldi gazeteye. Randevu ald› bizden, Say›n ‹lhan Selçuk da var,
birkaç kiﬂiyiz. ﬁikâyet ediyor, diyor ki biz bu üniversiteyi kuruyoruz, bu üniversiteyi
kurarken siz iﬂte ormandan arazi al›nd›, ﬂöyledir böyledir diye yaz›yorsunuz, ay›p
ediyorsunuz. Yani öyle bir ﬂey diyor ki, ilanlar gidebilir. Bunun üzerine tabii ‹lhan
Selçuk oradayken sözü ona b›rakt›k. ‹lhan Selçuk dedi tamam beyefendi, hakl›s›n›z
olabilir, ama dedi, bu haber do¤ru mu de¤il mi, buna bakal›m. E¤er bu habere sizin
itiraz›n›z varsa, isterseniz beyanat verin, isterseniz yaz› yaz›n, biz bunu yay›nlayal›m. Buna ra¤men siz hay›r biz bir ﬂey de yapmay›z, yay›nlarsan›z da olmaz, ilanlar›
da kesece¤iz diyorsan›z, onu da yapabilirsiniz buyurun. Biz bu yoldan dönmeyiz dedi. Ama yanl›ﬂl›k yapt›ysak, hemen dedi de¤iﬂtirelim. Biz 1015 gün bekledik, cevap
gelmedi, ama bu reaksiyon karﬂ›s›nda ilanlar›m›z› da kesmediler.
ﬁimdi bariz bir olay, yine bir toplant›, yine gazeteye geldiler. Bir genel müdür,
ﬂimdi büyük bir devlet bankas›n›n baﬂ›na geliyor, genel müdür olacak. Biz yazm›ﬂ›z,
demiﬂiz bu adam genel müdür olmas›n, baﬂka bir bankada ﬂöyle bir ﬂey yapt›. ﬁimdi diyor ki, efendim diyor, iﬂte bu çok sak›ncal›, ben ﬂöyleyim, böyleyim, ﬂu kadar
temizim. Biz de dedik ki olabilir, hata yapm›ﬂ olabiliriz, lütfen bir beyanat verin, karﬂ› bir beyanat verin onu da koyaca¤›z. 10 gün içinde 15 gün içinde ne beyanat geldi
ne bir ﬂey oldu. ﬁimdi Cumhuriyet böyle bir gazete. Ama aç›k söylüyorum bu ekonomik s›k›nt›lar, bu küreselleﬂmeye karﬂ› ç›k›yoruz, bir tek biz karﬂ› ç›k›yoruz baﬂka ç›kan yok. Efendim sivil örgütlerin bir beyan› oldu¤u zaman, e¤er kaç›rmad›ysak kas›t
hiçbir zaman yoktur, onu kullan›r›z en iyi ﬂekilde. ﬁimdi benim görüﬂüm ﬂu; ﬂimdi
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demokratikleﬂmek istiyoruz, ama dünyan›n hiçbir yerinde hem gazetesi olacak, hem
televizyonu olacak, hem de bankas› olacak, hem de istedi¤i konuda seviyede çal›ﬂacak, hem de devletin kurdu¤u ﬂebekeyi, enerji ﬂebekesini al›p paray› toplayacak.
Dünyan›n hiçbir yerinde, kusura bakmay›n, dünyan›n hiçbir demokratik ülkesinde
böyle bir ﬂey yok.
O zaman ne yapacak, diyelim ki ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas› oturdu bir araﬂt›rma yapt› ve bu araﬂt›rman›n sonunda bir beyanat verdi,
bir bas›n toplant›s› yapt› veya bir bildiri yay›nlad›. Bu konularla ilgili, globalleﬂme ile
ilgili, bununla ilgili, o zaman onu o gazete yay›nlam›yor. ﬁimdi öyleyse, biraz önce
söyledim, bu ekonomik geliﬂmeler, bir taraftan gerçekten 300 senedir 400 senedir
bekledi¤imiz bir olay. Bu geliﬂmelerin devam etmesi için bizim ayn› zamanda Avrupa
Birli¤ine girebilmemiz için bunlar› da yapmam›z laz›m, demokratikleﬂmeyi de gerçekleﬂtirmemiz laz›m. Bu ﬂekilde olmuyor, öyleyse sivil örgütlerin daha da güçlenmesi
gerekli. Sivil örgütlerin ﬂu anda, görünürde destekleyicisi bir tek gazete var, o gazete ﬂu anda hiç kimsenin mal› de¤il.
ﬁöyle oldu gazete, yani Cumhuriyet gazetesinden bahsediyorum. O gazetenin
Yunus Nadi’nin mirasç›lar›, 1992’den sonra Nadir Nadi vefat edince geldiler. Dediler
solcu, biraz ilerici, Atatürkçü bu gazete böyle olmaz, yumuﬂatal›m. Yumuﬂatal›m
deyince gazetenin tiraj› çöktü. O s›rada Oktay Akbal, U¤ur Mumcu, ‹lhan Selçuk
ayr›lm›ﬂt›, çöktü. Bir müddet sonra tekrar 1992 y›l› Nisan ay›nda, ‹lhan Selçuk ve
ekibini ça¤›rd›, iﬂte o s›rada ben de geldim. Halen o günden beri de yönetim kurulu
baﬂkan› olarak devam ediyoruz.
ﬁimdi biz böylelikle ne yapt›k, gazeteyi, dünyan›n belki hemen hemen hiçbir yerinde görülmeyen, olmayan bir ﬂekilde gazeteyi kiﬂilerden ar›nd›rd›k ve ﬂu anda gazetenin ismi ki en k›ymetli yeri ismidir, yani ismini Cumhuriyet Vakf›’na koyduk.
Cumhuriyet Vakf› diye bir vak›f kurduk. Vakf› da kuran Nadir Nadi’nin eﬂi Berrin Nadi’dir. Hiçbir ﬂeyi yok, çolu¤u çocu¤u yok, dedi ki bana Nadir Nadi’den intikal eden
her ﬂeyi ba¤›ﬂl›yorum dedi. Bu ba¤›ﬂ›n içinde tabii dörtte bir nispetindeki ismin
hakk› da ba¤›ﬂlanm›ﬂ oldu. Di¤er mirasç›lar da ba¤›ﬂlad›lar ve isim hakk› vakf›n oldu. Gazeteyi ç›karan Yenigün Anonim ﬁirketi de vakf›n bir ﬂirketi, ﬂah›slar yoktur.
Önce kurdu¤umuz zaman sizin mesle¤iniz icab› biliyorsunuz, anonim ﬂirket için 5 kiﬂi laz›m 5 kiﬂi isim koyduk, ‹lhan Selçuk falan filan. ﬁirket bizimdi ama 6 ay sonra
herkes hisselerini versin vakfa denildi, vakfa verildi. ﬁimdi durum budur. 1992’den
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2000’e kadar bu 8 y›l içinde iyi kötü bir yol ald›k. Cumhuriyet gazetesinin ismini
Mustafa Kemal Atatürk koymuﬂ, kurallar›n› o koymuﬂ. Laiklik ve Atatürkçülük konusunda hiçbir ﬂekilde taviz vermeden devam ediyoruz. Zaten dikkat ederseniz
Bahriye Üçok, Cavit Orhan Tütengil, Onat Kutlar, Muammer Aksoy, U¤ur Mumcu ve
en son da Ahmet Taner K›ﬂlal›. Hep Cumhuriyet gazetesine yönelik olaylar öyle öyle
bakacaks›n›z art›k kimse de kalmayacak. Hatta geçen gün ‹lhan Selçuk, Ahmet Taner’den sonra yahu dedi herkes ölüyor, acaba gazeteyi kapatal›m m› dedi. ﬁimdi bu
gazetenin yürümesi için, bu sesin devam etmesi için muhakkak yeni birtak›m tedbirlere ihtiyaç vard›r. 2000 y›l›na girdik yeni birtak›m tedbirler, yoksa bu gazete bir
müddet sonra yaﬂayamaz çünkü art›k s›k›ﬂt›rd›lar yani, her taraftan s›k›ﬂt›r›yorlar.

Yahya Ar›kan
Bildi¤im kadar›yla ﬂu anda radyo kapand› galiba.

Alev Coﬂkun
Radyoyu kapatmak zorunda kald›k. Çünkü masraflar var, önce dedik gazete.
Ama amac›m›z bir ﬂemsiye, Cumhuriyet ﬂemsiyesinin alt›nda gazetenin güçlenmesi, radyonun tekrar sesini ç›kartmas›. Ama yaln›z ‹stanbul’da de¤il, Ankara, ‹zmir
ve Anadolu’ya yay›lmas›, Marmara’ya yay›lmas›. Onun üstünde üçüncü basamak
olarak bir Cumhuriyet televizyonu kurmak. Bütün televizyonlar zarar ediyor, Cumhuriyet televizyonu zarar etmez. Çünkü o televizyonlar›n zarar›n›n sebebi, can›m
bak›yorsun Seda Sayan’› bir televizyondan bir televizyona geçerken 5 milyon dolar,
‹bo bir tarafa, bunlar transfer ücreti al›yor. Bizim öyle bir iddiam›z yok, biz ne yapaca¤›z. Diyece¤iz ki kardeﬂim gel bakal›m say›n baﬂkan, bir baﬂka sivil örgütün
baﬂkan›n› ça¤›raca¤›z. Bu gece diyece¤iz küreselleﬂmeyi tart›ﬂ›yoruz, ama öyle siyaset meydan› gibi de¤il yani, ciddi olarak üç kiﬂi, dört kiﬂi oturacak. Biz bunlar›
yapaca¤›z.
Dünyada ne oluyor, nas›l gidiyor, çünkü görsel yay›n daha önemli. Böyle bir
hedefimiz var, fakat ilk hedef gazetenin güçlenmesi. ﬁimdi Ulusal Sanayiciler Derne¤i var biliyorsunuz. US‹AD ciddi bir yaklaﬂ›m gösteriyor. Diyor ki burada bizim
300400 üyemiz var, biz 6 ay vadeli olarak her üyemizden 1000 dolar istesek, 6
ay içinde bu adamlar bu paray› ödeyebilirler, ama 400 üye 500 bin dolar 600 bin
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dolar. Veyahut da baﬂka bir sistem bulal›m, bunu halka açmak için. Önce halka açmak için biraz güçlenmemiz laz›m, güçlendikten sonra SPK’ya gidece¤iz. Sermaye
Piyasas› Kurulu’na gidece¤iz. ﬁimdi böyle düﬂünceler var. Bu düﬂüncelere karﬂ› da,
peki o zaman holdinglerden biri bu hisseleri toplar, Cumhuriyet gazetesine sahip
olur, ona karﬂ› baﬂtan bir tedbir al›nacak.
ﬁimdi böyle bir oluﬂumun içindeyiz ve bunu yapmak zorunday›z. Çünkü asl›nda
aç›k söyleyeyim, sizin tahmin etti¤iniz 10 tane en büyük holding hepsi bizimle konuﬂuyor, biraz konuﬂal›m falan, yüzde 50 olsun, yüzde 51 bizde olsun yine siz ç›kar›n
can›m falan diyorlar. Hatta aç›k söyleyin 5050 olsun diyor her ﬂeyi siz yap›n diyor
kaça para siz bana söyleyin ona göre ben haz›rlayay›m paray› diyor. Yani 15 milyon,
20 milyon 30 milyon dolar desek ki bize yani topu topu iﬂte 100 milyon dolar ne
yapar, iﬂte 500 milyar yapar veyahut da biz 100 milyon dolarla aya¤a, ﬂaha kalkar yani ama onlar için 100 milyon dolar hiçbir ﬂey de¤il. Biz 100 milyon dolar› ancak Kuvayi Milliye ruhuyla toplayabiliriz. Nas›l Mustafa Kemal Samsun’a ç›kt›¤› zaman hiçbir ﬂey yoktu ve halka ben bunu yapaca¤›m var m›s›n›z dedi, biz de ancak
öyle yapabiliriz. Ama bu böyle bir harekete geçti¤imiz zaman sivil toplum örgütlerinin bir dayatma yapmadan bütün üyelerine arkadaﬂ durum bu, bir taraftan ülke iyi
olsun istiyoruz, hem bizim örgütün güçlenmesini istiyoruz, hem ekonomi yerine
otursun istiyoruz, hem bankalar hortumlanmas›n istiyoruz nas›l yapaca¤›z bunu?
Bir gazetenin bir ﬂeyler yazmas› laz›m nas›l yapaca¤›z bunu? ﬁimdi yeni gazete ç›karal›m. Yahu yeni gazete ç›karsan bunun kadar olamazs›n. Çünkü bunun bir ismi
var bir 75 y›ll›k bir kredibilitesi var, Baﬂkan çeﬂitli noktalar› biraz kapal›, biraz aç›k
anlatmaya çal›ﬂt›m ama bu konuda bana soru sormak istiyorsan›z memnuniyetle.

Yahya Ar›kan
Ama bir tehdit var biliyorsunuz, internet nedeniyle yaz›l› bas›n ortadan kalkacak deniliyor.

Alev Coﬂkun
O ayr›, internette okuyaca¤›n›z sadece bas›n›n yazarlar› ama internette neyi
okuyacaks›n›z, Cumhuriyet’i mi okuyacaks›n›z?

Bir Kat›l›mc›
Ben Say›n Coﬂkun’a ﬂunu sormak istiyorum, ﬂimdi bas›n› üçe ay›rd›. Ama ben
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isimlerini biraz daha farkl›, boyal› bas›n, do¤ru bas›n ve yeﬂil bas›n olarak nitelendiriyorum. ﬁimdi boyal› bas›nda son zamanlarda bar ç›k›ﬂlar›nda birkaç resim çekiliyor sonra birinci sayfaya kutucuklar ç›kar›l›yor, üzerine ne düﬂünüyorsan›z ve o anki o yazar›n akl›na gelen yaz›l›yor. Bizler Cumhuriyet gazetesi okurlar› olarak, Cumhuriyet’e ne verebiliriz. Demin dediniz ki halka aç›lmak istiyoruz, ﬂirketlerle görüﬂtük, ben kendi ad›ma söylüyorum, ben Cumhuriyet gazetesi bir televizyon kurulacak
diyorsa, ben kendi ad›ma bir ay 5 milyon lira vermeyi düﬂünüyorum. Ve tüm okurlar›n bunu gönülden yapaca¤›na ben inan›yorum. Baﬂka sizler biz okurlardan ne istiyorsunuz, bunlar› bize duyurabilirseniz biz o konuda gere¤ini yapar›z.

Alev Coﬂkun
Çok teﬂekkür ederim, ayn› zamanda yol gösterici oldu. Onunla ilgili bir ﬂey daha anlatay›m o arada. ﬁimdi Cumhuriyet gazetesinde sendika var. Hiçbir gazetede
sendika yok bizde sendika var. Anadolu Ajans›’nda bir de bizde Cumhuriyet gazetesinde var. ﬁimdi Anadolu Ajans›’n› biliyorsunuz, yani nas›l bir yap› oldu¤unu biliyorsunuz. Anadolu Ajans›’ndaki sendika oradaki üyelerin ço¤unlu¤u sendikay› ele geçirmiﬂ vaziyette. ﬁimdi bize geliyorlar, yahu kardeﬂim bak Koç yüzde 22 verdi, Sabanc› yüzde 27 verdi, hadi biz size yüzde 60 verelim. Hay›r diyor, yüzde 147 yahu, yapma etme sonunda bugünkü hale geliﬂimizdeki sebeplerin biri budur, sendika. Onun
üzerine biz tabii ben baﬂkan biraz önce anlatt›, hem hukuktan sonra Amerika’da biraz iﬂletme okudum yani kamu yönetimi ve iﬂletme idaresi okudum. Yani master ve
doktora ald›m bu konuda. Biz de ﬂöyle bir ﬂey yapt›k, dedik ki, kardeﬂim bak›n sendika size ﬂunu vermiﬂ, gelin ﬂunu ﬂunu bir sepetin içine koyal›m, bunu böyle bir bölelim daha fazla maaﬂ al›n tamam. Ama telifli olarak çal›ﬂ›n, hakk›n›z var telifli olarak çal›ﬂ›n. Tabii büyük bir ﬂey ç›kt›, ben size sizin mesle¤iniz oldu¤u için baﬂka yerde anlatsam anlamaz bunu. Ama siz benim ne demek istedi¤imi çok iyi anl›yorsunuz. Bir de k›dem tazminat› ç›kt›, k›dem tazminat› bas›nda çok tehlikeli. ﬁimdi ﬂöyle söyleyeyim 1475 say›l› yasa var, o mavi yakal›lar›n iﬂleri orada k›dem tazminat› 2
y›l toplam›, ama 212 say›l› yasa var, bas›n çal›ﬂanlar› mesela 5 y›ll›k 6 y›ll›k bir gazetecinin veyahut diyelim ki 10 y›ll›k bir gazetecinin k›dem tazminat› ﬂöyle bir 2025
milyar lira tutuyor efendim. Y›pranma falan o özel kanun.
ﬁimdi biz dedik ki ç›k›ﬂ yapaca¤›z ya, bu s›k›nt›l› dönemden bir ç›k›ﬂ yapaca¤›z
ya, biz dedik ki, bak kardeﬂim sizin k›dem tazminat›n›z 25 milyar. Bunu böldük dolara, ﬂu kadar dolar yapar, al sana bir ka¤›t bu kadar dolar sana taahhüt ediyo-
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rum, ç›kmak istiyorsan paran› vereyim. Bu taahhütleri yapt›k, böylece kusura bakmay›n dedik sendikaya, çare yok çünkü. Sendika kendini koruyan, kendini savunan
bir gücü tahrip ediyor, y›k›yor. Sendikaya güle güle dedik, ama çal›ﬂan›n iste¤i ile.
ﬁimdi ikinci bir olay tam sizin mesle¤inizin iﬂleri bu olay. ‹kinci bir olay daha yapt›k,
bu verdi¤imiz kâ¤›t var ya bu ka¤›t baki kalmak koﬂuluyla gelin ﬂirkete ortak olun
dedik çal›ﬂanlara. Çünkü bilançoya bizim ﬂirketin sermayesi, ödenmiﬂ sermayesi
600 milyar civar›nda. Bu k›dem tazminatlar› tuttu 650 milyar, 700 milyar. Ne
yapacaks›n çökece¤iz yani. Biz dedik ki kardeﬂim bu tazminatlar›, gelin ortak olun
k›dem tazminatlar›n›zla ortak olun. Ha istedi¤iniz an hisse senedini geri alaca¤›z
ve bu dolar›n üzerinden paray› ödeyece¤iz o günkü kura çevirerek. Buna da peki dediler. Böylece bizim k›dem tazminatlar›n›n sermayeye intikaliyle 1 trilyon 300 milyarl›k sermayesi ödenmiﬂ bir ﬂirket ortaya ç›kt›. Bilançomuz güçlü. ﬁimdi böylece
ne oldu? Cumhuriyet gazetesi çal›ﬂanlar› ile bütünleﬂti. ﬁimdi biz diyoruz ki Cumhuriyet gazetesi okuyucular›yla bütünleﬂsin. Bunun için haz›rl›klar yap›l›yor, muhakkak
bir ilan yapaca¤›z bir ﬂey yapaca¤›z. ﬁimdi bunu Cumhuriyet gazetesine direkt olarak m› ortak olunsun, bir baﬂka kat›l›m ﬂirketi mi Cumhuriyet’e ortak olsun bunlar
tart›ﬂ›l›yor. Bu arada 67 ay önce bu Cumhuriyet televizyonu meselesi çok heyecanl›yd›, ateﬂliydi. Yekta Güngör Özden ve Eskiﬂehir Üniversitesi eski Rektörü Y›lmaz Büyükerﬂen’in de aralar›nda oldu¤u bir kat›l›m ﬂirketi kuruldu. Bu kat›l›m ﬂirketinin amac› da televizyonu halletmekti. O ﬂirket de hala duruyor ve o ﬂirket Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan yeni bir ﬂirket oldu¤u için izin de alm›ﬂ vaziyette. ﬁimdi
böyle bir tak›m oluﬂumlar›n içindeyiz. Bunlar muhakkak ki bir gün gelecek aç›klayaca¤›z, diyece¤iz ki buyurun efendim bir hisse, mesela diyelim ki 100 dolar istedi¤iniz
kadar hisse alabilirsiniz. Ama koﬂulu da söyleyece¤iz Cumhuriyet Vakf› egemendir.

Yahya Ar›kan
Türkan Han›m, buyurun. Birkaç soruyla kapat›yorum.

Türkan Beyaz›t
Sorumla beraber biraz dileklerim de var içinde. Cumhuriyet gazetesiyle çok
eski ve romantik bir iliﬂkim vard›r. ‹lk defa ilkokul ö¤retmenimin evine çocuklar›yla
oynamaya gitti¤im zaman Cumhuriyet gazetesiyle orada tan›ﬂt›m. Zaman içinde
de bugüne kadar gazete almaya ne zaman param varsa, ben bunu Cumhuriyet’te
de¤erlendirdim ve ikinci bir gazete baﬂka bir gazete oldu ve bugüne kadar geldik.
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Bak›yorum, gazetemiz 20 sayfa. Hatta bazen gazetemi aç›p da ikinci sayfas›nda
bir reklam gördü¤üm zaman diyorum, Cumhuriyet gazetesine reklam vermiﬂler, ilan
vermiﬂler, güzel bir katk›da bulunmak için ama galiba bunu mahsus yapm›ﬂlar birtak›m yazarlar› okumayal›m diye. Yani sayfa say›s› artm›yor, o sayfalarda ilan veya reklam oldu¤u zaman ben orada bir boﬂluk hissediyorum. Tabii seviniyorum bir
yandan ama hatta zaman zaman ‹lhan Selçuk’un yaz›s›nda ﬂöyle bir yar›m olarak
görüyorum, herhalde haberi olmuﬂ diyorum, bugün bir ilan oldu¤u için k›sa kesmiﬂ
diyorum.

Alev Coﬂkun
Ona haber veriyoruz, baﬂtan haber veriyoruz diyoruz ki, aman iki sayfa olmas›n bir sayfada…

Türkan Beyaz›t
ﬁimdi toplumumuzda biliyorsunuz insanlar fazla okumay› sevmiyorlar. Televizyonu izlemeyi ye¤liyorlar. Özellikle benim büroma gidiﬂ geliﬂim otobüsle oluyor. Niçin
‹ETT otobüsleri fazla ›ﬂ›kland›r›lm›yor bir ﬂeyler okumam›z için, çünkü okuyaca¤›m
ﬂey muhakkak ki Cumhuriyet gazetesidir. ﬁimdi bunun d›ﬂ›nda, birkaç gün önce
rastlad›m. Yan›mda bir bey oturuyordu. Cumhuriyet gazetemi açt›m, beyefendi gazetemle ilgilendi, bakt› okumaya çal›ﬂt›. Ben sayfalar› çevirdikçe baﬂ›n› uzatt›, sonunda dayanamad› dedi ki, ben emekli olmadan önce 20 sene Cumhuriyet gazetesi
okumuﬂtum, ﬂimdi art›k ben bu gazeteyi alam›yorum dedi. Ve o anda benim de gözümden yaﬂ geldi, belki ben de çal›ﬂmad›¤›m zaman bir emekli maaﬂ›mla o gazeteyi
alamayaca¤›m. ﬁimdi durum bu. Bir baﬂka iﬂin yönü, çok demokrat, ça¤daﬂ arkadaﬂlar›m›z var. Fakat bunlar›n hiçbirisinin ben elinde bir Cumhuriyet gazetesi görmüyorum. Sivil toplum örgütleri var, son Ahmet Taner K›ﬂlal›’n›n vefat› dolay›s›yla
gazetede yap›lan bir toplant›da san›yorum ‹lhan Selçuk da ona de¤inmiﬂti, bu kadar çok bizim arkam›zdan geleni var, bizi bu kadar destekleyen var, ama niçin gazetemiz bu kadar sat›yor diye bir serzeniﬂte bulunmuﬂtu. Ben bir yerde onu da düﬂünürüm ve devaml› da dostlar›mla görüﬂtü¤üm zaman, Cumhuriyet gazetesi almalar› konusunda teﬂvik ederim ve cuma günleri çift al›r›m gazetemi, kitaplardan birini
bir yak›n›ma hediye etmek üzere. Benim söyleyeceklerim bu kadar; soru ﬂeklinde de¤ildi, bir katk›da bulunmak istedim.
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Alev Coﬂkun
Efendim, öyle güzel konuﬂtunuz ki, ben ne söyleyebilirim. Ancak minnetlerimizi,
teﬂekkürlerimizi size söyleyebiliyorum. Ben çok teﬂekkür ediyorum. Do¤rudur, bugün
Cumhuriyet gazetesi Türkiye’nin en pahal› gazetesidir. 250 bin lira ve bir k›s›m insanlar alam›yor. Ama baﬂkalar›n›n mesela 100 bin, 125 bin, 150 bin liraya ama
emin olun gazetenin ka¤›d› 100 bin lira, yani demek ki bundan bir ç›karlar› var. ﬁimdi bunu muhakkak düﬂünmemiz laz›m, çaremiz yok. Bunu çözebiliriz, iﬂte bir güç
gelse böyle bir ﬂey yapsak, e¤er bunu Türkiye yapabilirse bak›n, demokratikleﬂme
olacak. Yoksa demokratikleﬂme, ‹kinci Meﬂrutiyeti hat›rlay›n, ne diyordu, efendim
Birinci Meﬂrutiyette de ayn› ﬂey oldu, efendim hürriyet, adalet, müsamaha olunca
her ﬂey düzelecek. Anayasa de¤iﬂtirirseniz her ﬂey düzelecek; olmuyor, Anayasay›
düzelttik, 1961 Anayasas› Avrupa ölçe¤inde hukuk devletini koruyan en devrimci
anayasad›r. Ama bize büyük geliyor, bize küçük geliyor diye bir sürü laflar oldu ve
bugüne kadar bu hallere düﬂtük. ﬁimdi de 82 Anayasas› iyi de¤il diyorlar. Ama 82
Anayasas›n› getiren onlard›.
ﬁimdi Anayasalar› de¤iﬂtirmekle siyasal parti yasalar›n› de¤iﬂtirmekle her
ﬂey çözülmüyor. Çünkü dünyan›n en iyi Anayasas›n›, en iyi yasalar› bir ülkeye götürün, o ülkede o yasalar e¤er iyi uygulanm›yorsa, hukuk devletinin ilkeleri içerisinde
uygulanm›yorsa, o yasalar en kötü yasalara dönüﬂür. Öyleyse kamuoyu etkinli¤inin
devam etmesi laz›m. Kamuoyu etkinli¤inin devam etmesi için önce kamuoyu yaratmak laz›m, kamuoyunu yönlendirmek laz›m, güçlendirmek laz›m, sivil toplum örgütlerini desteklemek laz›m. Bunun için de bas›n laz›m, bas›n özgürlü¤ü laz›m. Bas›n
için de, iﬂte böyle bir gazete laz›m, hiç kimsenin etkisinde olmayan, bir patronu olmayan. Yoksa ben aç›k konuﬂuyorum, bugün 10 tane liste var yani. Birisine telefon
edeyim, tamam kardeﬂim biz yönetim kurulu olarak karar verdik, siz bir hafta içinde önce 5 milyon dolar, bir ay içinde 25 milyon dolar, 6 ay içinde 50 milyon dolar
getireceksiniz. Ama biz onu yapt›¤›m›z zaman Cumhuriyet gazetesi de¤il ki o art›k,
o zaman sizler de almazs›n›z onu.

Yahya Ar›kan
Evet de¤erli dostlar›m, bir sohbetin daha sonuna geldik. Sizler ad›na de¤erli
konu¤umuza teﬂekkür ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinin yaﬂat›lmas›yla ilgili yapaca¤›m›z çal›ﬂmalara tüm duyarl› kesim sahip ç›kacakt›r, ben buna yürekten inan›-
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yorum. ﬁunu çok iyi biliyoruz; bir meslek odas› temsilcisi olarak bas›na gönderdi¤imiz haberleri gerçekten en fazla sahip ç›kan Cumhuriyet gazetesi oldu bugüne kadar. Çünkü bas›n iﬂine gelene yer vermiﬂtir. Bu anlamda bu tip gazetelere sahip ç›k›lmas› gerekiyor. Sizlere çok teﬂekkür ediyoruz. Keyif duyarak bir sohbet oldu. Bir
baﬂka Levent Söyleﬂisi’nde buluﬂmak dile¤iyle sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim
arkadaﬂlar.

Alev Coﬂkun
Efendim, ben de hepinize teﬂekkür ederim. Baﬂ›n›z› a¤r›tt›m uzun sürdü ama
çok teﬂekkür ederim. Baﬂkan›m, sayg›lar sunuyorum, sa¤olun. Bu havay› arkadaﬂlara anlataca¤›m, özellikle ‹lhan Selçuk’a, bir toplant›da da onu getirmek istiyorum
buraya.

Yahya Ar›kan
Zevkle. Geçen sene konu¤umuzdu, çok keyif ald›k gerçekten.

Alev Coﬂkun
Peki efendim, çok teﬂekkürler efendim, sa¤olun.
*******
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(26 ﬁubat 2000)

>>> YURDAKUL F‹NCANCIO⁄LU ‹LE LEVENT
SÖYLEﬁ‹S‹
“‹SLAM’IN S‹YASALLAﬁMASI”
Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar›m›z bu ayki Levent Söyleﬂisi’ne hoﬂ geldiniz. Öncelikle sizlere bu ayki de¤erli konu¤umuzu tan›tmak istiyorum. Gazeteci, yazar Say›n Yurdakul
Fincanc›o¤lu. De¤erli dostumuza hoﬂgeldiniz diyoruz. Say›n Fincanc›o¤lu Ankara
do¤umlu, birçok gazete de yaz›lar›n› takip ediyoruz ama bildi¤im kadar›yla Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gibi gazetelerde çal›ﬂt›n›z. Bunun yan›nda BBC de var.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Evet.

Yahya Ar›kan
Ve yay›nlanm›ﬂ kitaplar›n›z var. Birkaç tanesini söylemek istiyorum. “Anlatamad›m Gitti”, “Günümüzde Sosyal Demokrasi”, “Sivil Toplum”, “‹slam ve Demokrasi”, “Avrupa Kongresi”, “Sosyalist Planlama” baﬂl›calar›. De¤erli arkadaﬂlar yaz›m›zda da belirtti¤imiz gibi son günlerin güncel konusunu masaya yat›raca¤›z. ‹slam
ve demokrasi asl›nda çok da güncel say›lmaz, her zaman Türkiye’nin temel sorunlar›ndan bir tanesi. Ama son günlerde ç›kan Hizbullah ordusu var, her gün yeni bir
olay aç›klan›yor. Hatta bugünkü gazetelerde belki okumuﬂsunuzdur yer alt›nda
rayl› sistemler kuruyorlar, bu kadar geliﬂmiﬂ teknikler uyguluyorlar. Ben fazla sözü
uzatmak istemiyorum, de¤erli konu¤umuz önce sizleri bilgilendirecek ondan sonra
her zaman oldu¤u gibi konuyla ilgili katk›lar›n›z› alarak bu ayki söyleﬂimizi tamamlam›ﬂ olaca¤›z. Buyurun Say›n Fincanc›o¤lu.
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Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ben fazla uzatmayaca¤›m, tart›ﬂmaya katk› kals›n arzusunday›m. Konuﬂmam› k›sa tutmaya gayret edece¤im. Muammer Bey iﬂte bu Hizbullah’›n, Hizbullah
olay›n›n çok önemli bir konuyu aç›¤a vurmas› bak›m›ndan iyi oldu diye düﬂünseniz.
Ama bir yandan da sizlere ders gibi gelecek ama bir bak›mdan da laikler için olumsuz bir sonuç yaratt› diye düﬂünüyorum. Çünkü esas meseleyi bize unutturdu. Hizbullah olay› gerçekte ‹slam’›n siyasallaﬂmas› de¤ildi, ‹slam’›n teröristleﬂtirilmesi. O
bak›mdan mücadele edilmesi her zaman kolay ve benim do¤rusunu isterseniz çok
fazla da önemsemedi¤im bir hadise. E¤er bu cinayet bölümü, vahﬂet bölümü biraz
daha abart›l›rsa e¤er bir süre daha Hizbullah bu tonda devam ederse, biz ileride,
birkaç y›l sonra ‹slam’›n siyasallaﬂt›r›lmas›n› da çok ola¤an karﬂ›lar›z diye korkuyorum. Genel ve yayg›n kan› ﬂu. ‹slam ﬂeriat› veya demokrasisi diye kavram var ve
mesela Osmanl›’n›n bir ﬂeriat devleti kurdu¤u demokratik bir devlet oldu¤unu düﬂünürüm. Gerçekte pek do¤ru bir kavram de¤il. E¤er H›ristiyanl›kla ‹slam’› ﬂöyle k›sac›c›k bak›ﬂla karﬂ›laﬂt›r›rsak ne demek istedi¤im daha iyi ortaya ç›kacak. ﬁimdi birbirinden 600 y›l, 600 küsur y›l farkla iki tane peygamber gelmiﬂ. Biri ‹sa, çok fazla
bireye dönük muhtemelen. Tabii Roma ‹mparatorlu¤u’nun s›n›rlar› içinde yaﬂ›yor olmas›n›n verdi¤i bir eziklik var. O yüzden toplumsal olmaya çal›ﬂmam›ﬂ, cemaat olmaya çal›ﬂmam›ﬂ bireyden bireye hareket etmeye gayret etmiﬂ. Müslümanl›k tamamen cemaate dayal› olarak geliﬂmiﬂ. Okudunuz mu bilmiyorum. “‹sa ve Havariler” diye kitap var. Yani ele geçirirseniz okuyun, çok eski bir kitap, Türkçe’de çok eski y›llarda ç›km›ﬂ, ama çok de¤erli bir kitapt›r. Orada okumuﬂtum H›ristiyanl›ktaki
bu ba¤›ﬂ meselesi, özellikle Havarilere ba¤›ﬂla baﬂlayan mesele o ‹sa’n›n do¤rudan
do¤ruya bireyleri hedef almas›ndan, toplu cemaat dayan›ﬂmas› içinde olmaya bir
cemaat hareketi haline getirmeye çal›ﬂmamas›ndan deniliyor ve bu ayn› zamanda
H›ristiyanl›¤›n ilerideki y›llarda kurumsallaﬂmas›n›n da temeli olur. Çünkü Havariler
zaman›nda baﬂlayan bu ba¤›ﬂ yapma meselesi ilerideki y›llarda daha çok özellikle
Aziz Paul’den sonra H›ristiyanl›¤›n kurumlaﬂmas›na çok büyük zenginlikler katmas›yla büyük ölçüde destek olmuﬂ.
ﬁimdi biliyorsunuz H›ristiyanl›k 5. yüzy›lda ancak kurum haline geldi ve kurum
haline gelmesinde parasal zenginlik olarak bu ba¤›ﬂlar›n ne kadar pay› varsa H›ristiyanl›¤›n birey dini olmas›n›n, kiﬂinin dini olmas›yla o kadar ba¤› var. ‹nsanlar tabii
devlete karﬂ›, özellikle Roma ‹mparatorlu¤u’na karﬂ› baﬂlang›çta dayan›ﬂma içine
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girme ihtiyac›n› hissetmiﬂler, fakat hiçbir zaman devleti ele geçirmek de¤il, devlete
karﬂ› korunmak amac›yla harekete geçmiﬂler ve sonra sonra tabii bu büyük zenginler artt›kça rant b›rakan bir zenginlik ortaya ç›k›nca H›ristiyanl›k ister istemez kurumlaﬂm›ﬂ. Kurumlaﬂma ne hale getirilmiﬂ? Büyük toprak sahiplerinin yani Bat›
aristokrasisinin yan›nda bir ikinci aristokrasi olarak ortaya ç›km›ﬂ ve tabii ondan
sonra kapitalizmin geliﬂmesiyle bu sanayi burjuvazisinin geliﬂmesiyle aristokrasiye
karﬂ› ç›karken o insanlar sanayi burjuvazisi ve ticaret burjuvazisi do¤al olarak tabii rant›n bir bölümüne de el koyan kiliseye de karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Yani laikli¤in, Bat›’daki laikli¤in temelinde bu var. ﬁimdi Müslümanlara gelince tabii Mekke ve Medine küçücük toplumlar. Mekke biraz daha kent devleti görünümünde, site devleti görünümünde ama ne de olsa bunlar kabileler alt taraf› çok büyük topluluklar de¤il. O tarihte Hz. Muhammed’in baﬂlatt›¤› ‹slam hareketi ister istemez tabi o kabilenin de
yönetilme ﬂekline tecelli olmuﬂ ama bu yönetim anlad›¤›m›z devlet ölçüsünde bir eli
kolu uzun yönetim de¤il. Yani iﬂte bir kabilenin, iki kabilenin kervan yollar› olarak
Suriye’ye, ‹srail’e, Anadolu’ya gelen kervanlar›n geçti¤i yol, aﬂa¤›dan oralardan gelen kervanlar var. ﬁimdi tabii onlar›n soyulmas› vs. ister istemez orada bir devlet
teﬂkilat›n›n ortaya ç›kmas›na sebep oldu. Ama bu dedi¤im gibi basit bir devlet. Yani demek istedi¤im ﬂu ki H›ristiyanl›k baﬂ›nda bireysel, Müslümanl›k do¤rudan yönetimi de içine alacak bir ﬂekilde geliﬂmiﬂ. Tabi sonradan bu dört Halife devrinin
arkas›ndan ayn› zamanda devletin baﬂ› olan kiﬂinin dinin de baﬂ› olmas› dolay›s›yla
bir ölçüde devletin dinsel kimli¤i de oldu¤u izlenimlerini uyand›ran geliﬂmeler bu yüzdenmiﬂ. Fakat bu hiçbir zaman Bat›’da gördü¤ümüz gibi, yani H›ristiyanl›¤›n geliﬂip
rant almaya baﬂlad›ktan sonra devlete ortak olmaya çal›ﬂmas› gibi bir geliﬂme de¤il. Çünkü kendisi zaten devlet ve özellikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda yani
‹stanbul’un al›nmas›ndan sonra daha do¤rusu ‹slam’›n devlet içindeki rolü de sadece hükümdara ve onun hükümetine yol göstermek dinen caiz olan olmayan ﬂeylere
dair fetvalar vermek bir çeﬂit dan›ﬂmanl›k olmuﬂ.
Çünkü Osmanl› ‹mparatorlu¤u y›k›l›ncaya kadar böyleydi. ﬁeyhülislam hükümette üyeydi ve baﬂbakandan baﬂ vezirden sonra gelen ikinci kiﬂiydi. Yani baﬂ vezir
sadrazam yurt d›ﬂ› seyahatlerine falan gitti¤inde ona ﬂeyhülislam vekâlet ederdi.
Fakat bu asl›nda Osmanl›’n›n bir teokratik devlet oldu¤unu göstermiyor. Çünkü
herhangi bir din hiyerarﬂisi yok o zaman. Sadece hükümet üyesi olan bir ﬂeyhülislam var ama hükümetin ne parlamentoya karﬂ› sorumlulu¤u var ne do¤ru dürüst
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bir hükümet anlay›ﬂ›. Bugünkü anlay›ﬂa uygun olmayan bir hükümet anlay›ﬂ›, do¤rudan do¤ruya padiﬂaha ba¤l› adeta onun dan›ﬂman› ve bu iﬂlerini yapan kiﬂiler halinde. Yani teokratik de¤il o nedenle ﬂeriat diye ﬂimdi bugün düﬂündü¤ümüz ﬂey
Osmanl›’da gerçekte öyle tüyler ürpertecek bir geliﬂme olarak olgu olarak alg›lanmam›ﬂ. ﬁimdi Türkiye’de neden biz bu güne geldik, yani ‹slam ile H›ristiyanl›¤›n bu
bence önemli fark›n› söyledikten sonra k›saca bugüne geliﬂimizdeki yani ‹slam’›n siyasallaﬂmas›ndaki kastetti¤im Hizbullah’›n ötesinde politik hareketlerden bahsetmek istiyorum. Onun k›saca s›ralanaca¤›n› görürsek, tekrar hat›rlarsak, geliﬂmenin
bugün Osmanl›’da olmad›¤› ﬂekilde tehlikeli oldu¤unu ister istemez kabul etmek zorunday›z. Bak›n›z ben 1950’lerden bugünlere kadar gazetecilik yapt›m. 1953’te
baﬂlad›m gazetecili¤e. Yani Adnan Menderes dönemini biliyorum, Demokrat Partiden sonra iﬂte 27 May›s’› biliyorum, Demirel dönemini biliyorum ve gerisini biliyorum. 1969’dan sonras›n› da ‹ngiltere’de idim fakat tabii ki BBC’de olmam dolay›s›yla çok fazla yak›ndan takip ettim.
ﬁimdi asl›nda Türkiye’de ‹slam’›n siyasallaﬂmas› 1946’dan sonra baﬂlad› yani
CHP iktidardayken baﬂlad›. ﬁemsettin Günaltay'›n baﬂbakan oldu¤u 49 y›l›nda
epey genç bir çocuktum, yani 16 yaﬂ›nda faland›m. Çok iyi hat›rl›yorum o günleri
hatta Ratip Tahir Burak vard› onun karikatürlerini hat›rl›yorum. Öyle yeﬂil cüppeler
içinde bir baﬂbakan, baﬂ›nda sar›k, “ﬁemsettin’in yeﬂili, a¤r›t›yor baﬂ›m›” diye karikatürlerini yapard› Ratip Tahir Burak. Yani CHP hükümeti zaman›nda iﬂte bu okullarda din vs. gibi ﬂeyler baﬂlam›ﬂ. Daha sonra Demokrat Parti iktidara geldi ve Demokrat Parti'nin ‹slam’a iﬂte “ezan Arapça” “anayasa eski Türkçe” vs. derken
ﬂeyhlerle tarikat ﬂeyhleriyle dedelerle vs. çok yak›ndan iliﬂki kurmaya baﬂlad›lar.
Fakat bunu tabii ki Türkiye’ye ﬂeriat› getirmek için yap›yor de¤illerdi. Onlar›n derdi
bu tarikatlar›n vs. oyunu almakt›. Özellikle seçim öncesinde Güneydo¤u'da mesela
çok fazla tarikat ﬂeyhi ile Adnan Bey, Allah rahmet eylesin gider görüﬂürdü. En
sonra 27 May›s oldu, hangi nedenle olduysa oldu o önemli de¤il. Fakat 27 May›s bu
dinin kullan›lmas›na bir geçici olarak son verdi. Tabii 27 May›s bitti seçim yap›ld›, 3.
‹smet Paﬂa Hükümeti vard›, iﬂte AP ile az›nl›k hükümeti. O zamanda tabii bu ‹slam’›n siyasallaﬂmas›nda bir iktidar›n siyasallaﬂt›rmas›nda bir dura¤anl›k vard›.
Fakat ondan sonra 4. hükümet, yani Suat Hayri Ürgüplü hükümeti kuruldu¤u zaman ve Demirel de hükümete d›ﬂar›dan baﬂbakan yard›mc›s› olarak girdi¤i zaman
ilk yapt›klar› ﬂeylerden birisi hemen ‹slam’a ayak ba¤› oldu. ﬁimdi biraz sonra yine
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benim görüﬂümle neden oldu¤una de¤inece¤im fakat ﬂu çizgiyi önce çizmek istiyorum. Orada 60-70 y›llar› aras›nda dinde epey bir siyasallaﬂma oldu.
Yine ayn› ﬂeyi tekrar etmek istiyorum. Demirel’in yapt›¤› da gayet tabii ki
Türkiye’ye ﬂeriat devletini getirmek de¤ildi. Onun ki hatta bana sorarsan›z Menderes ile mukayese edersek çok daha fazla kiﬂisel. Yani geçen gün Erdal ‹nönü ile konuﬂuyorduk diyor ki “ ‹slam’› çok iyi biliyorum, Kuran’› ezbere biliyorum” diyor ve
hangi ﬂeyi sorarsan›z ayetti, sureydi bilmem hepsini biliyor. Yani bir do¤all›kla yapt›¤› bir ﬂey var, Tansu Han›m›n yapmas› öyle olmuyor. Do¤all›kla yapt›¤› bir ﬂey var
o yüzden de halka ters gelmiyor. Hat›rlay›n›z geçmiﬂe do¤ru Süleyman Beyin yapt›klar›n› kendi kiﬂisel ç›kar› için, kendi kiﬂisel siyasal ç›kar› için kulland› ﬂeriat devleti için kullanmad›. 1971'de tekrar bir ara oldu biliyorsunuz ondan sonra yine Süleyman Bey geldi yine devam etti iﬂ. 1980'de kesildi, 1980 y›l›ndan sonra yine önemli
bir hal devam etti. Fakat bu arada bir de ç›rak ç›kt› ortaya: Erbakan. Erbakan ile
olan meselesi iliﬂkisi de kiﬂisel oldu ama konumuzun d›ﬂ›nda oldu¤u için de¤inmeye
gerek duymuyorum. Sadece Erbakan Konya’dan ba¤›ms›z milletvekili olarak girdi
seçime, kazand› partiye almad›. Sonra Milli Nizam Partisini kurdu. ﬁimdi 1981’de
bildi¤iniz gibi bu sefer askerler sosyalistlere, komünistlere karﬂ› bir tampon olarak
‹slam’› kendi elleriyle uzatt›lar ve bu iﬂleri baﬂ›m›za açt›lar. ﬁimdi bak›n›z neden
acaba bu insanlar, bu politikac›lar ‹slam’› kullan›yorlar?
Ben asl›nda kabahati onlarda bulmuyorum. Kabahati bizlerde buluyorum yani
solcular, demokratlar, sosyalistlerde. Sa¤c› hükümetler kendilerinin herhangi bir
ﬂekilde bir s›n›f›n iktidar arac› oldu¤unu kesinlikle kabul etmezler biliyorsunuz. Ama
fiiliyatta nedir hadise, fiiliyatta bütün hepsi sermaye sahiplerinin sözcülü¤ünü, onlar›n iktidar maﬂal›¤›n› yap›yorlar. Yani kendileri ideolojik olarak iktidarda bulunuyorlar. ‹deolojik olarak, bu kelimeyi üstüne basarak söylüyorum. Biz solcular ideolojiyi ay›p say›yoruz, yani kendi içimizde bile ay›p say›yoruz biz. Birisi ideolojiden bahsetti¤i zaman “t›h t›h a¤z›na biber sürerim” gibi falan gibi yap›yoruz yani biz kendi
kendimize ihanet ediyoruz. ﬁimdi bizim yapamad›¤›m›z› yani bizim s›n›fsall›¤›n› hissettirmedi¤imiz durumun oylar›n› sa¤c› partiler al›yor. Çünkü kapitalisti baﬂka yönden temsil ediyorsa halk› da bir baﬂka yönden onlar temsil ediyor. Hangi yönden
temsil ediyor? ‹ﬂte halk›n kültürünü bir ulusun kültürünü yapan ne varsa onlar›n
hepsinde onlar›n sözcülü¤ünü sa¤c› partiler yap›yor. Nedir bu? Din. Nedir bu? Tarih.
Nedir bu? Tarih anlay›ﬂ›. Nedir bu? Milliyetçilik. ﬁimdi zaten bu üç konuda halk›n bi-
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raz s›rt›n› okﬂad›¤›n›z zaman o fark›na varmadan size oy veriyor. Geçen gün galiba
Çetin Altan yazm›ﬂ, e¤er bir ülkede ücret, rant diye bölünüyorsa ulusal gelir ne yaparsan›z yap›n orada s›n›f olacak. ﬁimdi bizim bir s›n›f› temsilden, onun sözcüsü
olmaktan, onun sesini parlamentoya yans›tmaktan kaç›nmam›z yani kendi kendimize demokrasi aç›¤› vermemiz, sa¤c› partilerin, iﬂte iﬂçi s›n›f›n›, köylü s›n›f›n›, düﬂük
paralarla geçinen insanlar› temsil etmesi sonucunu veriyor. Onlar› da bu kanallarla
temsil ediyor. ﬁimdi bak›n burada önemli bir nokta var. Milliyetçilik vs. tabi tarih
anlay›ﬂ›n› kahramanl›k falan bunlar›n hepsi gayet tabii ki kullan›l›yor ama onlar o
kadar tehlikeli de¤il. Nihayet iﬂte kahramanl›k falan yapars›n›z, gidersiniz bir yerde
bir sopay› yersiniz akl›n›z baﬂ›n›za gelir, ondan sonra kahramanl›k falan bir yerde
kal›r. Ama dinde öyle olmuyor din sonunda hepimizi kapsayan bir hale geliyor. Dinin
istismar edilmesini siyaseten ben sadece ve sadece solcular›n demokrasiye sahip
ç›kmay›ﬂlar›n› neden olarak görüyorum. Yani demokratik olmay›ﬂlar›nda görüyorum.
Gerçekten siyasal mücadelemizi bir s›n›f› temsil edecek ﬂekilde yapsak, çal›ﬂanlar›n s›n›f›n› kastettim, o zaman Türkiye’nin siyasal görünümü birden bire de¤iﬂecek.
Yani dini istismar ederek dini kullanarak hiçbir yere gidemeyece¤ini anlayacak
sa¤dakiler bir. ‹kincisi o dini istismar etmeye kalkt›¤› zaman dini siyasal amaçlar›na kullanmaya kalkt›¤› zaman halk, “O iﬂi niye yapt›n?” diyecek. Bu asl›nda benim
çevirdi¤im kitaplardan birisi var Engels'in. ‹ngiltere’de iﬂçi s›n›f›n›n durumunu bildiren 1800’lerin ortas›nda ‹ngiltere’deki emekçi s›n›f›n›n durumunu yazm›ﬂ. 1844 y›l›nda yazm›ﬂ ve yazd›¤› zaman da 25 yaﬂ›ndaym›ﬂ. ﬁimdi oradaki duruma Türkiye’nin bugünkü durumu o kadar benziyor ki yani inan›lmaz paralellikler var asl›nda.
Özellikle din istismar› aç›s›ndan. Yani ‹ngiltere’de de sa¤c› partiler kullanm›ﬂlar dini. Almanya’da kullanm›ﬂlar. Fakat özellikle tabii ulusal iktidar› anlatmak solcu
partilerin haddi de¤il. Çünkü sistemleri de¤iﬂik, zenginlerin oyu geçerli oluyor daha
çok. O yüzden onlar belediye gibi yerlerde iﬂ yap›yorlarm›ﬂ, yani oralarda seçilebiliyorlarm›ﬂ ve belediyeleri yoksullar› savunan birer kale haline getirmiﬂler. Bunun sonucu ﬂu: Adam geliyor köyden, e¤er ﬂehirde iﬂ bulamad›ysa belediye hemen ona sahip ç›k›yor. Yani bir sosyal program› var belediyelerin ve kiliseye kapt›rmak istemiyorlar o insanlar›. Bu insanlar baﬂl›yorlar ve ondan sonra oy hakk› genelleﬂtikçe oy
hakk› yayg›nlaﬂt›kça tabi bunlar ço¤unluk.
ﬁimdi arkadaﬂlar›m, yani bu çerçevenin içinde ﬂunu söylemek istiyorum özet
olarak. E¤er ‹slam siyasallaﬂ›yorsa bunun kabahati bizde. Biz çünkü kendimize dü-
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ﬂen görevi yapm›yoruz. Peki, ne yapabiliriz yani nas›l biz emekçi s›n›flara, bizim onlar› siyaseten temsil etti¤imizi baﬂkalar›na ald›rmamalar› gerekti¤ini nas›l anlatabiliriz. ﬁimdi ‹slam’›n siyasallaﬂmas› 3 aç›dan karﬂ› ç›k›lmas› gereken bir durum yarat›yor. Birincisi bireysel aç›dan. Herbirimiz için tek tek e¤er bir kiﬂinin özgürlü¤ü
inanma inanmama özgürlü¤ü olacaksa, o zaman orada tabi ki e¤er gerçek demokrasi yat›yorsa, devletin ve siyasal partilerin böyle ﬂeylere müdahale etmemesi aç›s›ndan bir defa birey aç›s›ndan önemli bu olay. ‹kincisi sivil toplum aç›s›ndan bak›ld›¤› zaman, üçüncüsü devlet aç›s›ndan bak›ld›¤› zaman vahim. Bence vahim olan
taraf› daha çok devlet sistemi. Çünkü o kadar fazla bask› yapmaya e¤er siyasal
partiler çok sa¤lam olursa f›rsat b›rak›lmaz. Fakat devlet aç›s›ndan iki yönden
önem taﬂ›yor. Birisi devlete ideoloji aﬂ›lama aç›s›ndan. Yani bizim bütün çabam›z
sosyal demokratlar›n veya sosyalistlerin devlete ideolojik aç›dan bakmas›na karﬂ›
ç›kmak olmal›. Biz bunu “Bu sivil toplumun iﬂidir devleti siz bu iﬂe bulaﬂt›rmay›n”
fikrini herkesin kafas›na sokabilmeliyiz. E¤er bunu yapamazsak o zaman hükümeti
ele geçiren devleti de ele geçiriyor ve bizim denetleyemedi¤imiz bir parlamento dolay›s›yla hükümet devlete hâkim oluyor, kendi ideolojisini ona aﬂ›l›yor. Sivil toplum
aç›s›ndan düﬂündü¤ünüz zaman biz nedense çok fazla ürkek davran›yoruz sa¤ partilerin karﬂ›s›nda. Yani içinizde DSP’li var m› bilmiyorum ama çok yak›n dostum oldu¤u halde, uzun y›llar ayn› gazetede çal›ﬂt›¤›m›z halde ben Bülent Beyi affedemiyorum. Yani Fethullah Gülen’i nereye koyaca¤›n› bilemeyiﬂini affedemiyorum. Fethullah Gülen’in ortada kasetleri dolaﬂ›yor, ortada kitaplar› var. Fethullah Gülen’in
ne dedi¤i belli niye kaçt› gitti. ﬁimdi yani bugün gazetelerde okudum kim ne derse
desin herkes istedi¤i gibi yorumlas›n diyor. Yani bu affedilir bir ﬂey mi, solcusu bunu yaparsa öteki de çekiniyor yani. CHP de çekiniyor gayet tabi. Yani elalemin enayisi ben mi kald›m diyor. ﬁimdi arkadaﬂlar yani bizim kendi görevimizin bilincine var›p ona göre ‹slam’›n siyasallaﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›kmam›z laz›m.
Sözün baﬂ›na dönüyorum, esas sözün baﬂ›nda söyledi¤im, yani bence esas
en önemli mesele dedi¤im ﬂey, siyasetin bir parti yoluyla ‹slam’›n bir parti yoluyla
siyasallaﬂt›r›lmas›. Devlet kurumuna, eline silah alsayd› canl› bombalar›n› ç›kartsayd› ne olacakt›, iﬂte 35 kiﬂi daha ölürdü ama bunlar›n gelip de ülkede siyasal ‹slam’› devlete mal etme, kurmalar› mümkün de¤ildir. PKK ne yapt› ki bunlar ne yapacak. Ama öteki öyle de¤il. Yani Fazilet Partisi günümüzde iktidara gelebilir. Gelirse
Süleyman Demirel’in yapt›¤›n›n bin kat fazlas›n› yapacak. Süleyman Demirel’in as-
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l›nda yeri geldi¤i için söyleyeyim çok basit bir ç›k›ﬂ›yd›.
1964’te Süleyman Demirel bir tezle ortaya ç›kt›. ‹lk bak›ﬂta çok makul bir neden. Dedi ki, iﬂte “Laiklik oldu güzel, devlet dinin elini devletten çeksin” dedi ama
kendisi elini dinden çekmedi. Dini diyanet iﬂleri vas›tas›yla kontrol etmeye devam
etti. “Öyleyse din e¤itimini devlet versin” dedi. Bu bir seçim konuﬂmas›nda vard›r
Süleyman Demirel’in. ﬁimdi zaten baﬂlam›ﬂt› bu iﬂ ve Süleyman Demirel geldi¤i zaman imam hatipleri geliﬂtirme konusundaki gerekçesini böylece ortaya koydu. Buna
o zaman ‹smet Paﬂa dahil kimse karﬂ› ç›kmad›. Çünkü ilk bak›ﬂta mant›kl› gibi görünüyor insana. Yani madem devlet dini idare ediyor o zaman okullar› da devlet
yaps›n. Pekala, bu olabilirdi de ama bunu Allah aﬂk›na Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n içine koyman›n manas› var m›yd›? ﬁimdi tekdüze e¤itim s›rf bu nedenle. Mesela imam
e¤itimi, hatip e¤itimi b›rak›lmad› Diyanet'e, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na b›rak›ld›. Yani o
kadar kötü oldu ki sonuçta iﬂte bugün yaﬂ›yoruz. Öteki okullarla, öteki liselerle birlikte oldu. Halbuki e¤er Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n denetiminde olsayd› o zaman
belki de sadece din adam› yetiﬂtirmek için kullan›lacakt›. Öteki ﬂeylerde baﬂka
alanlarda çal›ﬂabilmesine, okuyup yani buralarda meslek sahibi olmas›na izin verilmeyecekti. Kaymakam olamayacakt› falan. Öteki okullarla dengeye geldi ve oradan
ç›kan ayn› ﬂekilde mesleklere de girmeye baﬂlad›. Tabii bugün geriye bakarak Atatürk’ün yapt›¤› laiklik raporunun eksik kald›¤›n› söylemek mümkün. Ben bunlar› asl›nda çok yazd›m. Türkiye’de de ilk defa yazan insan›m. Devlet elini dinden çekti¤i
zaman, dinin elini çektirdi¤i zaman, devlet de kendisi de dinden elini çekmeliydi ve
dini sadece bir cemaat iﬂi haline getirmeliydi. Ama çok s›k› bir kontrolle özellikle
yurt d›ﬂ›ndan para yard›m› yap›lmas›n› önleyecek ﬂekilde devlet gerekli denetim
mekanizmalar›n› kurarak, devlet elini Diyanet'ten çekmeliydi.
Bak›n 1950’lere kadar birçok yerde imamlar para almazd› devletten, bulunduklar› yerdeki cemaat verirdi paralar›, maaﬂlar›n›. Sonra Diyanet ‹ﬂleri Kanununu
Süleyman Demirel aç›klad› 1965’te ve ondan sonra onlar›n maaﬂlar› falan devletten ç›kmaya baﬂlad›. E¤itim meselesinde de keza 1965’te Süleyman Beyin o yapt›¤› ç›k›ﬂtan sonra tabii çok ilerledi iﬂ. Sözün özü bizim kendi hatam›zdan bir, ikincisi
Türkiye’de siyasetin s›n›fsal anlaﬂ›lmamas›ndan, s›n›fsal yaklaﬂ›lmamas›ndan ileri
gelen bir demokrasi aç›¤›m›z nedeniyle din bugünkü siyasall›¤›na geldi.
Birde gayet tabii ki ekonomik mesele var. Yani 1950’lerde kentlere göç baﬂlad›, çünkü ilk kez 1950’de büyük ölçüde makine tar›ma girdi. Traktörler gelmeye baﬂ-
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lad›, ucuz gübre, iﬂte devlet deste¤iyle al›mlar gibi Menderes’in özellikle çok önem
verdi¤i tar›ma kapitalizm girmeye baﬂlad› ve köylülerin sürdü¤ü ﬂey onlarda buralara geldiler. Nereye geldiler? ﬁehrin d›ﬂ cephesine geldiler. ﬁimdi köyden, kasabadan
gelmiﬂ tabii ki bir grup da esnaf. ‹ﬂte köyde, kasabada biraz para tasarruf etmiﬂ o
da ç›kt› geldi burada iﬂ kurar›m diye. ‹ki grupta yani hem köyde topra¤›ndan olup iﬂ
bulamay›p buraya gelen, hem de iﬂte esnaf tak›m›. ‹kisi de dini bütün insanlar. Bütün din kültürlerini büyük ﬂehirlere de taﬂ›d›lar. Bir yerde de onun yan›tlanmas› gerekiyordu. Gazetelere, kütüphanelere gidin bak›n geriye do¤ru, gazetelerin dindarl›k
yaz›lar›na baﬂlamalar› 1950’den sonrad›r. Bu yay›nlar›n kitap yay›nlar›n›n baﬂlamas› 1950’den sonrad›r. Hepsi ﬂehre gelen insan›n dinsel ihtiyaçlar›na yan›t vermek
için yap›lm›ﬂt›r. Belki ilk zamanlar o kadar fazla dini sömürmeye çal›ﬂmak gibi bir
amac› olmayabilirdi o yay›nlar›n, gazetelerin Ama sonra iﬂ baya¤› iyi karl› bir ticaret olmaya baﬂlad›. Yani sevgili dostlar›m söylemek istedi¤im ﬂu, biz kendi elimizle
çok hata ettik ve katk›da bulunduk dinin siyasallaﬂt›r›lmas›na. ﬁimdi buradan daha ileri gitmeden nas›l döndürebiliriz bu iﬂi, onun için düﬂünmeliyiz. Ben yapabilece¤imiz ﬂeyin bu demokrasimizi biraz s›n›fsal Bat› usulü demokrasi haline getirmek
için sivil toplumsal bask› yöntemleri kullanmak gerekti¤i kan›s›nday›m. E¤er bu tip
kuruluﬂlar siyasal partileri, yani solcu siyasal partileri bu yola do¤ru zorlayabilirlerse, zannediyorum dinin siyasallaﬂmas›nda gerileme olur. Yoksa bu siyaset böyle
devam etti¤i sürece çok fazla Süleyman Demirel’den kopyalamaya devam edecektir. Hepinize teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
E¤er uygun görürseniz bu Hizbullah konusunda da biraz bir ayd›nlatmada bulunursan›z, yani özetle siz bu iﬂi geniﬂ bir ﬂekilde hepimizin kabahati oldu¤unu söylüyorsunuz, buraya kadar tamam. Peki, bu Hizbullah olgusu nas›l ortaya ç›kt›, gerçekten ortadan kald›r›labilecek mi nereye do¤ru gidiyoruz bu konuda biraz...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabii, yani bildi¤im kadar›yla...

Yahya Ar›kan
Onu biraz açabilirseniz,
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Yurdakul Fincanc›o¤lu
Benim bildi¤im, gazete bilgisi, ama yani ben kendi yorumumu söyleyeyim. Tabii
ki Hizbullah olay›nda devletin bir pay› var bu iﬂte. Devlet belki de buraya gelece¤ini
düﬂünmedi bu iﬂin. Ama bizim al›ﬂkanl›¤›m›zd›r, önce baﬂlar›z bir ﬂeye sonra “Allah
kerim” deriz. Ondan sonra iﬂi kotard›ktan sonra, yani onlara düﬂen görev yerine
geldikten sonra, “Eh art›k tamam, ﬂimdi s›ra bunlara geldi” dediler. Benim anlad›¤›m bu, belki de yan›l›yorum. Ama sanki böyle oldu gibi geliyor bana ve Ayd›n Engin’in yaz›s›n› okudunuz mu bilmiyorum. ﬁimdi bu iﬂ o kadar ters ve spekülatif ki
yani ﬂimdi o söyledi¤i laf› ﬂimdi anlataca¤›m güleceksiniz.
Ayd›n Engin, Cumhuriyet'in yazar›d›r. Vallahi 10-15 gün kadar önceki yaz›s›nda
diyor ki, yurt d›ﬂ›ndan geliyormuﬂ, gelmiﬂ havaalan›nda taksiye binmiﬂ, hemen gazeteye gidiyor yaz›s›n› yetiﬂtirecek. O s›rada da ‹stanbul’daki Beykoz’da olay olmuﬂ. Binmiﬂ arabaya ne o var demiﬂ, a¤abey Hizbullah iﬂi var demiﬂ çocuk, ama
demiﬂ bana sorarsan›z masal o demiﬂ. Niye? Çünkü ben demiﬂ askerli¤imi gerilla
olarak yapt›m Güneydo¤u'da. Öyle ev bas›lmaz demiﬂ. Yani öyle basmaya kalk›nca
vururlar adam› demiﬂ. Bunun düzmece oldu¤u çok belliydi demiﬂ. ﬁimdi buna inand›¤›m için söylemiyorum. Size spekülasyonun çerçevesini anlatmak için söylüyorum.
Çünkü biliyorum öyle olmaz. Öldürdüler, baﬂkan›n›, neydi o Veli, öteki ikisi canl›yd›.
Bunlar›n üçünü ayr› koydular, d›ﬂar›dan tan tum ateﬂ ettiler, sonra iﬂte birini öldürdük, ikisini yakalad›k dediler, ald›lar ç›kard›lar. Böyle olmaz demiﬂ katiyen olmaz.
Yani düzmece bir ﬂey. Tabi buna dair halk›n a¤z›nda tabii çok ﬂey dolaﬂ›yor. E¤er
tabii yine de iyi niyetten, yani devlet bunun bir tanesini öldürdü iki tanesini yakalad›ysa yine herhalde o ﬂekilde oldu. o zaman niye orijinal olay› vermeyip çünkü her
zaman bunu devlet filmine al›yor? Bana mant›ks›z geliyor, ama olabilir de yani bilmiyorum. Yani ﬂimdi ﬂöyle veya böyle Hizbullahç› ﬂu kadar vahﬂi veya bu kadar vahﬂi, ben asl›nda Hizbullah’› önem semiyorum. Çünkü baﬂ edilmesi kolay bir ﬂey, çünkü
silahla geliyorlar. Ötekiler silahla gelmiyorlar karﬂ›n›za. Yani Anayasa Mahkemesi'ni
de bir yere kadar kullanabilirsiniz. Bakal›m Fazilet için Anayasa Mahkemesi ne karar verecek onu bilemiyoruz. Belki de birincisi yeter deyip ikincisinde hafif geri durabilirler de. Anayasa Mahkemesi'nin içinde baﬂka cereyanlar da var falan. Efendim
tehlikeli olan›, daha tehlikeli d›ﬂar›da duruyor, parlamentonun içinde duruyor. Yani
diyeceksiniz ki yani e¤er özgürlük varsa ﬂeriat isteyen de olsun. Yani tabii bunun
çok günahkar› var da bir tanesi de bu bizim Asaf Savaﬂ’t›r. Yani dinin siyasallaﬂ-
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mas›na çanak tutan yazarlar›m›zdan birisi de odur. Ne diyorlar? Efendim bu sivil
toplum iﬂidir, güzel. O zaman onlar da serbestçe teﬂkilatlans›n.
Peki sivil toplum nedir? Sivil toplumu dernekçilik zannediyorlar. Yani e¤er sivil
toplum dernekçilik olursa peki diyelim ki din de kendi kendine örgütlensin iﬂte din
derne¤ini kursun. Ama sivil toplum o de¤il ki. Sivil toplum, yani biz Allah aﬂk›na manavlarla mücadele etmek için mi dernek falan kuruyoruz, yoksa devleti denetlemek
için mi dernek kuruyoruz. Yani dernek, vak›f her neyse siyasal parti yani siyasal
partilerde sivil toplumun en önemli parças›d›r. Niçin kurulsun? ‹ﬂte örgütlenelim
devleti ele geçirelim, peki muhalefette kal›rsak ne olacak? O zaman antidevlet, yani
devleti ele geçirdik, geçiremediysek antidevlet oldu. Onun karﬂ›s›nday›z. Böyle saçma ﬂey olur mu yani, iktidarlar muhalefet de bunlar›n hepsi gerçekte sivil toplum
örgütüdür ve devleti denetlemek için vard›rlar. Nas›l denetleyecekler? ‹ﬂte onun baﬂ›nda oturacaklar öyle yap ﬂöyle yapma falan diyecekler. Y›l›n sonunda muhasebesini ç›karacaklar, devleti ancak öyle denetleyece¤iz. Biz parlamentoyu seçece¤iz,
parlamento hükümeti seçecek, hükümet devleti denetleyecek, gelecek meclis hesaplayacak, meclis de bize verecek. ﬁimdi sivil toplumu böyle anlarsak bir anlam
ifade ediyor. Yok bakkallarla mücadele etmek anlarsak, fiyatlar› yükseltenlerden almayal›m diye bir dernek kurduk ﬂimdi, bu sivil toplum falan de¤il ki bu lokal bir ﬂey
yani kendi aram›zda. Sivil toplum tamamen siyasal bir hadisedir ve tamamen devleti denetleme amac›yla. Böyle bakt›¤›m›z zaman e¤er biz dinin ve örgütlenmesine
izin verirsek, yani cami d›ﬂ›nda izin verirsek onun da devleti denetleme hakk›n› kendi
elimizle ihlal etmiﬂ oluruz kendi a¤z›m›zla. Yani diyece¤iz ki tamam kardeﬂim sen
iktidara gelirsen devleti denetle güzel, o zaman ne olacak? Din devleti. Yani ben o
bak›mdan siyasal ‹slam’› terörist, ‹slamc›l›ktan daha tehlikeli görüyorum. Esas›nda
meselemiz o bizim. Bana sorarsan›z kabak çekirde¤i yani,

Yahya Ar›kan
Evet.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ve o kadar ciddiye alm›yorum bu iﬂi ve hakikaten korkuyorum, onu örtüyorum
esas meselemizi örtüyorum gözlerden sakl›yorum.
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Yahya Ar›kan
Evet de¤erli arkadaﬂlar katk› aﬂamas›nday›z, buyurun.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ben k›sa tuttum ki sizler konuﬂas›n›z diye.

Yahya Ar›kan
Buyurun.

ﬁükrü Y›lmaz
Efendim çok önemli bir konuya de¤inildi¤i için ayr›ca teﬂekkür ediyorum. Toplumumuzda dini konuda maalesef 1946’lardan bu yana tarihi geliﬂimi itibar›yla dikkat etti¤imizde 1946’dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nin istemeyerek meydana getirmiﬂ oldu¤u boﬂlu¤u, maalesef Demokrat Parti ve ondan sonra takip eden
sa¤ görüﬂlü partilerin bunu istismar ettiklerini siz de anlatt›n›z. Ancak bu sivil
toplum örgütleriyle nas›l olabilirdi? Ben her zaman ﬂöyle düﬂünmüﬂümdür eksiklik
de oradan kaynaklanmaktad›r. Bildi¤iniz gibi gecekondu edebiyat›, gecekondulaﬂma
ﬂehirleﬂme ile ilgili olan ﬂeyleri 1950’lerden bu yana hep ninni ﬂeklinde duymaktay›z
ve bu hala devam ediyor. Günümüze bu gecekondulaﬂma ile ilgili olan problemler
arabesk haline gelerek müzi¤i ile kültürü ile insanlar›n sosyal iliﬂkileriyle çok de¤iﬂik
bir ﬂekle bürünmüﬂtür ve dünya milletleri aras›nda globalleﬂme düﬂüncesi içerisinde Türkiye’nin ne oldu¤u konusunda kimse tam bir fikir sahibi de¤ildir. Ne ‹ran gibidir, ne Avrupal› Bat›l› gibidir, ne Amerikal› gibidir. Çok kendine has bir ülke konumuna gelmiﬂtir, bugünkü ekonomik ve kültürel yap›s› itibar›yla.
Peki, bu mevcut siyasal partiler taraf›ndan arzu edilen bir ﬂekle getirilemez
miydi? Getirilebilirdi ama Cumhuriyet Halk Partisi hep uzun vadeli düﬂünceler içerisinde oldu¤u için demokrasinin gere¤i olarak 4 y›lda bir seçim yap›lmas› gibi k›sa
süre içerisinde uzun vadeli köklü oluﬂumlar›n yap›lmas›na bugüne kadar cesaret
edememiﬂtir. O nedenle zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hep oy kay bediﬂi erimesi gittikçe buna dayanmaktad›r. O zaman olsa olsa sivil toplum örgütlerine iﬂ
düﬂmüﬂtür. Öyleyse ne yapmal›? O zaman sivil toplum örgütleri bu gecekondulaﬂmada özellikle alt›n› çizdi¤iniz k›rsal kesimden gelen dinsel ve örf ve adetlere çok
ba¤l› s›k› ba¤l› tutucu olan çevreleri kucaklamak laz›m. Hep Cumhuriyet Halk Par ti-
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si, laik düﬂüncede olan insanlar›m›z, hep o insanlar› d›ﬂlam›ﬂlard›r yani onlara kucak açmam›ﬂt›r, onlar›n aras›na girmemiﬂlerdir onlarla beraber cuma namaz›n› k›lmam›ﬂlard›r, onlarla beraber dü¤ün derneklere gitmemiﬂlerdir. Hep bu boﬂluklar›
sa¤c› parti e¤ilimli olan insanlar doldurmuﬂlard›r.
Dinsel konudaki bilgilerle ilgili olarak Atatürkçülü¤ün vermiﬂ oldu¤u, dinde bilimsellik kavram› konusunda Cumhuriyet Halk Partisi maalesef o iﬂi Atatürk’ün düﬂündü¤ü anlamda devam ettirememiﬂtir. Mesela Müslümanl›kla ilgili ana ilkelerin
belirlendi¤i Kuran› Kerim’deki insanlara demin sizin söyledi¤iniz gibi cemaatsel bir
düﬂünce tarz›n›n bilimsel bir ﬂekilde e¤itime ulaﬂt›r›lmas› hususu tam bir planl› bir
ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂt›r. Hemen iﬂe hep soldan baﬂlan›lm›ﬂt›r. Hiçbir faydas›, özelli¤i yok, ama ezan bir simgedir. Bu simgenin Arapça okunmas›nda hiçbir mani yoktur, dünyan›n hangi ülkesi olursa olsun hangi lisan› konuﬂursa konuﬂsun, insan›n beynelmilel uluslararas› Arapça okunmas›nda son derece yarar vard›r. Çünkü
bu Arapça. Kuran Arapça geldi¤ine göre dolay›s›yla ezan›n da ibadete davetinin
Arapça olmas›ndan daha do¤al bir ﬂey olamaz. Oradan hareketle bir defa ﬂeyleri
y›ld›rd›lar, dindar kesim ürktü adeta. Halbuki e¤er Türkçeleﬂtirmeyle ilgili inançla ilgili olan konu. Türkçeleﬂtirilmesiyle ve Türkçe halk›n anlad›¤› lisanda camilerde konuﬂulmas› t›pk› okuldaki e¤itimde oldu¤u gibi konuﬂma lisan›m›z bizim ﬂu aral›k konuﬂtu¤umuz lisan e¤er camide de ayn› tarzda oluﬂturulmuﬂ olsayd›, inan›n o camiye gidenlerin müdavimlerin ço¤u tarikatlara gereksinim duymayacaklard›. Çünkü
toplumda sosyal aç›dan ve ekonomik aç›dan s›k›nt› çeken insanlar, o para yard›mlar›yla hep cemaatlerin içerisine çekilmiﬂlerdir o zavall› insanlar. Fark›na varmadan
birden bir bakm›ﬂlard›r, ben neydim ne oldum gibi böyle bir ﬂey içerisine düﬂmüﬂler.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Asl›nda ben ﬂimdi sizin dediklerinizi anl›yorum. Baz› noktalara izin verirseniz,

ﬁükrü Y›lmaz
O konularda aç›l›m yaparsan›z çok farkl› olur.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
ﬁimdi asl›nda bir nebzecik de¤indim, sonra saate bakt›m, yar›m saat konuﬂtum onun üzerine kestim. Ama oraya ﬂimdi birazc›k dokunmak istiyorum. Sizin konuﬂman›zda bence en önemli k›s›m ﬂey ve bir ﬂey dikkatinizi çekmiﬂ olmal›d›r. Bak›n
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dinin siyasallaﬂmas›yla dünyan›n küreselleﬂmesi at baﬂ› gidiyor. Küreselleﬂtikçe
din de siyasallaﬂ›yor. Acaba niye? Yani bana öyle geliyor ki ekonomi küreselleﬂtikçe
ve bu ülkenin yani ﬂimdi o konulara girdi¤imiz zaman imkan› yok bu iﬂin içinden ç›kamay›z çok uzun sürer ama ekonominin rant›n› alanlar yabanc›lar olmaya baﬂlad›¤›ndan beri rant büyük ölçüde d›ﬂar›ya kaçmaya baﬂlad›. ﬁimdi borsada olan hadise budur. Mesela bir haftada kar elde ettim. Yani asl›nda do¤rusunu isterseniz
burada borsan›n içinde iki Türk’ün aras›nda el de¤iﬂtirirken para ben pek o kadar
umursam›yorum. Hiç olmazsa zaten iﬂçi üretmiﬂ o zenginli¤i, birileri alm›ﬂlar onu
kendi aralar›nda oynuyorlar. Beni ilgilendirmiyor yani Ahmet’in olsa ne olur, Mehmet’in olsa ne olur. Eninde sonunda o yine burada bir yat›r›ma gider. Ama adam
geliyor, al›yor paralar› gidiyor. ﬁimdi o bizim üretti¤imiz zenginli¤i devaml› d›ﬂar›ya
aktar›yor, faizini aktar›yor, devlet bonosuyla aktar›yor, sermaye senedi al›psat›p
aktar›yor. ﬁimdi biz giderek yat›r›mda gerilemeye baﬂlad›k. Bak›n ekside kald›k yat›r›mda. Bu çevrede yaﬂayan insana yarar getirmiyor ki, o adam anlam›yor tabi ne
oldu¤unu, bu mekanizmalar› bilmiyor ama bak›yor ki “Yahu bu ne biçim iﬂ zengin geliﬂtikçe biz geri gidiyoruz” diyor ve bunu kendisi izah edemiyor. Sol partilerimizde
bunu ona izah edemiyorlar. ﬁimdi bugün ç›k›p da halk›n önünde bir tane sosyal demokrat söylemez. Çünkü söylerse kendi bindi¤i dal› kesiyor olacak. ﬁimdi onu hemen komünistlikle suçluyorlar. Yani hat›rlay›n 1960’lardaki komünistlik ﬂeylerini falan. Ortada komünist falan yokken Süleyman Demirel komünistlik hikayesi ç›kard›
sonunda iﬂte 1971 oldu. ﬁimdi komünistlik falan diye korkutmuyorlar. Sosyal demokratlar da korkuyor bu iﬂten. Onun için bunlara, bu hesaplara girmiyorlar.
CHP’nin son haz›rlatt›¤› bir rapor var. ‹ki tane sayg›de¤er iktisatç›m›z var
isimlerini söylemeyece¤im tan›yorsunuz ikisini de. Ama haz›rlad›klar› rapor bunlar›n
hiç birisini ortaya dökmüyor. Döktü¤ü zaman da çekiniyor o da zannediyor ki oy
kaybedecek bunlar› ortaya dökerse ve bunlar› baﬂka parti savunuyor. Mesela Refah
Partisi, mesela onun devam› olan Fazilet Partisi savunuyor ve oralardan oy al›yorlar. Yani nas›l olurda ‹stanbul’u, ‹zmir’i ﬂuras› buras› Ankara’s› vs. Refah Partisi'ne
veya Fazilet Partisi'ne kapt›r›l›r. ‹ﬂte onlar yüzünden kapt›r›yorlar. ﬁimdi yani ekonominin küreselleﬂmekte oluﬂu birden bire bunlar›n da oyunu artt›rabilir. Bülent
Bey, Allah selamet versin bir ﬂey yapam›yor. E¤er bir seçim daha olursa belki bütün bunlar›n günah›n› bugün Bülent Bey s›rtlan›yor, o yüzden DSP gümbürtüye gidebilir. MHP tam tersine devlet partisi görünümünü iyice vermeye baﬂlad›.
E¤er cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde bunun baﬂka görünümü ortaya ç›karsa ben
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hiç ﬂaﬂmayaca¤›m. Yani bak›n›z e¤er MHP yar›n bir genelkurmay baﬂkan›n› aday
olarak ç›kar›verirse ne olur, niye Süleyman Demirel’i seçsinler? ‹nﬂallah seçilmez
Süleyman Demirel, ben istemiyorum seçilmesini. Ama karﬂ›s›nda bir baﬂka alternatif MHP taraf›ndan ç›kar›labilir ve herkes sonunda, Bülent Bey dahil bunu desteklemek zorunda kalabilir. Yani bütün günah› bugünkü hükümetin Bülent Ecevit'in s›rt›na y›¤›l›rken MHP kendini temize ç›kartmay› biliyor. ﬁimdi yar›n bir gün bir seçim oldu¤unda MHP mutlaka yine bir oy alacakt›r e¤er çok büyük gaflar yapmazlarsa.
Bir de Refah Partisi, Fazilet Partisi alacak oyu. Esas tehlike orada, yani Hizbullah
da falan de¤il. Hizbullah'› tepelemek kolay çünkü yani silah var karﬂ›n›zda, silaha silahla karﬂ› ç›kars›n›z, devletle de savaﬂacak hali yok, yani onu tepelemek kolay,
öbürünü tepelemek zor ve bunda ekonominin çok büyük yani o insanlar›n ekonomisinin çok büyük rolü oldu. Bizler gene iyi kötü idare ediyoruz. Yani ben sadece ekonomik k›sm›nda size kat›l›yorum. Onun üzerinde e¤er sizin dedi¤iniz gibi yapsalard› bile yapamayaca¤› kan›s›nday›m. T›pk› Tansu Han›m›n dindarl›k taslamas› gibi. Yani
ona gerek de yok bak›n. Ezan›n Türkçe okunmas›n›n da halk›n üzerinde olumsuz etkisi...

ﬁükrü Y›lmaz
Pardon ﬂöyle, sözünüzü böldüm. Mesela Kuran kursu yap›yorlar camilerde.
Kuran kursu ama Kuran kursunu veren insan o ça¤d›ﬂ› ta orta ça¤lardaki ﬂeylerle
götürüyor. Madem burada Kuran kursu bir ihtiyaç, o zaman bu Kuran kursu tamam›yla devletin veya sivil toplum örgütlerinin bildi¤i anlamda tam, do¤ru dürüst
adam gibi okutulsun o zaman o tarikat gibi ﬂeyin kuca¤›na düﬂmemiﬂ olacak.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
‹ki türlü Kuran kursu var. Birisi diyanetin yapt›¤› var, bir de gayri resmi olarak
yani sivil toplumsal olarak yap›lan var. Ama sivil toplumsal› t›rnak içinde söylüyorum ben sivil toplumu öyle anlam›yorum neyse. Birde o da var yani özel Kuran
kurslar› da var. Fakat iﬂ iﬂten geçmiﬂ. Yani mesela oralarda Kuran kursu olsa ne
olur olmasa ne olur. Siz bu dini zaman›nda devletin elini dinden de çektirseydiniz,
d›ﬂ destek almas›n› s›k› bir ﬂekilde kontrol ederek önleseydiniz, ama inan›n ba¤›ﬂ›ndan caminin bak›m›na kadar tarihi binalar hariç hepsini cemaatlerin yüklenmesine
b›raksayd›n›z, bak›n›z din bu kadar siyasallaﬂmazd›. ﬁimdi ben zaman›nda bunlar›
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yazd›m, yani biraz önce hani Türkiye’de ilk defa bunlar› yazanlardan birisi benim dedim, buydu kastetti¤im. Özellikle Milliyet gazetesindeki yaz›lar›mda yazd›m, sonra
kitaplardan ikisinde yazd›m. Mesele devletin elini dinden çekmekti ve dini cemaatlere b›rakmakt›, sivil toplumsal olarak de¤il. Çünkü devletin denetlemesine yönelik cemaat iﬂidir bu. Yani cemaatler kendilerinin uhrevi alemlerini kendileri düzenleyebilirler devlet kar›ﬂmamal›d›r. Atatürk zaman›nda belki yap›lamad› yani birden bire hilafetten ç›k›lm›ﬂ hemen arkas›ndan, tam % 100’de tersi de belki de zor olurdu. Ama
biz art›k bunu yapmal›yd›k. Biz gittikçe treni kaç›r›yoruz.

Yahya Ar›kan
Evet Muammer Bey buyurun.

Muammer Keskin
ﬁimdi öncelikle teﬂekkür ederim. Hocam bir ﬂey ö¤renmek istiyorum. ﬁimdi
acaba bir ﬂeyi kaç›r›yormuyum, bu konuﬂmalar›n aras›nda sadece parlamentodaki
temsilciler aç›s›ndan m› bak›yoruz diye. Yani ‹slam’›n siyasallaﬂmas›nda bugün Say›n Ecevit’in de özellikle ‹slami kesimin bir bölümünü yüceltmesi, yani Fethullah hocan›n temsil etti¤i görüﬂü ki, ben sizinle baﬂta söyledi¤iniz ﬂeyi yürekten paylaﬂ›yorum, belki uzun y›lard›r da akl›mdan geçen bugün uç düﬂünceler her zaman bir
noktada sona eriyor. Ama devleti içten içe, alttan alta eriten ve belli bir siyasallaﬂmayla yurt çap›nda ve dünya çap›na yayg›nlaﬂt›ran bir siyasi görüﬂün, acaba
Refah Partisi'ni veya iﬂte bugünkü Fazilet Partisi'ni daha tehlikeli bir görüﬂ de¤il,
yani öbürü parlamentoda kendini temsil ediyor, az çok toplumun gözü önünde de iki
seçim süreci yaﬂad›. Bizde ilk seçim sürecinden bugünkü noktaya kadar toplum da
onu içine sindirdi gibi geliyor. Di¤er yan›yla birazda...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Terörist yan›...

Muammer Keskin
Terörist yan› de¤il yani ‹slam’›n di¤er kesiminin yani Refah Partisi parlamentoda bir sistem içerisinde yerini alm›ﬂt›r ama bunun d›ﬂ›ndaki iﬂte daha ›l›ml› gözüken toplumun sempatisini kazanmaya çal›ﬂan belki...
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Yurdakul Fincanc›o¤lu
Fethullah Gülen...

Muammer Keskin
Evet, bizim gibi bir çok ayd›n› da etkileyen, “Bak iﬂte ‹slam budur” dedirttiren.
Ama ben en büyük tehlikenin oradan gelece¤ini düﬂünüyorum. ﬁimdi birinci yan› bu.
Bir ikincisi tabii ki küreselleﬂme ile birlikte yani bu yenidünya düzeni birçok ﬂeyi bize
dayat›yor. ‹slam olarak veya dini diyelim. Y›llard›r siyaseti kullanan veya bu ülkeyi
yönetenler taraf›ndan din hep kullan›lm›ﬂ. Yani orta ça¤dan bu güne kadar bakt›¤›m›zda. Bunu sizin de biraz açt›¤›n›z ölçekte bu ülkenin kurucular› bu ülke de yani bir
Kurtuluﬂ Savaﬂ› vermiﬂ. Bugün de onun temsilcisi olan birçok görüﬂü savunan insanlar›n bu kadar yani sadece bunu göremediklerinden dolay› m› yoksa baﬂka nedenleri mi var, yani bu olay›n biraz o yönüne de¤inirseniz sevinirim.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabii. ﬁimdi bak›n Fethullah Gülen meselesinde hakl›s›n›z. ‹lk gün önce Güven
Erkaya’da bunun çok büyük tehlike oldu¤unu söylüyordu. Do¤rudur, tehlike tabii.
Ama ﬂimdi ne yaparak ortaya ç›kaca¤›, yani kullanaca¤› araçlar önemli. Bu adam
ikna gücü olan bir adamd›r. Kitaplar›n› okuduysan›z orada da ayn› mant›k var. Ama
gelelim, bu araç ne olacak acaba. Yani Fethullah Gülen bir sabah kalk›p ç›k›p da
“Ey cemaati müslim; ben sizin halifenizim, bu devlete de el koydum” dese ne olacak
hali. ‹ki tane polis tutar, götürür, atar içeriye. Peki, ne yapmas› laz›m? Ya bir siyasi
parti kuracak ya ihtilal yapacak yani askeri falan olacak. Peki, bunlar›n ikisini de
yapamaz ki ﬂu anda. Bunlardan herhangi birini yapmaya soyundu¤u zaman onu konuﬂuruz. E¤er mesela “Hizbullah’›n baﬂ›na geçtim yürüyün ey Hizbullah” derse o zaman düﬂünürüz. Fakat ﬂu anda potansiyel tehlike olmakla birlikte ve hakikaten büyük tehlike, çünkü çok ikna gücü olan bir adam, çok da rol yap›yor, a¤l›yor falan.
Böyle yani o taraflar› insanlar› cezbediyor. Ama önce bir araçlar›n› göstermesi laz›m onun üzerinde durabilmemiz için. ﬁimdi bizim önümüzde araçlar›n› göstermiﬂ iki
grup var Hizbullah var, bir de siyasal parti var.

Muammer Keskin
Çok özür dilerim. E¤itim araçlar› bu araçlar›n içinde de¤il mi, yani bir sürü
okul açt›rd›, orada siyasalaﬂm›yor mu kadro yetiﬂtirmiyor mu bürokrasi?
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Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ama bürokrasinin zaten önemli bir k›sm› ﬂeyin elinde. Yani bürokrasiyi falan
ele geçirmekle birden bire ﬂeriat gelmiyor ki. Mesela sizin bir ﬂekilde bunu aç›k edip
kabul ettirmeniz laz›m. Yani bütün hukuk düzeni ﬂusu busu bu halde sonra birisi ç›kacak tamamen “Art›k ﬂeriat geldi” diyecek ben “Baﬂ üstüne peki efendim” diyece¤im. Böyle bir ﬂey olamaz. Veya silah› alacak soka¤a ç›kacak, dan dun ateﬂ edecek,
herkesi öldürecek, “Tamam korktuk” diyece¤iz biz sinece¤iz. ﬁimdi böyle bir ﬂeyler
yok ki ortada. Hizbullah’ta bir silaha dönüﬂmesi olas›l›¤›ndan bahsediliyor, haz›rm›ﬂ
iﬂte 20 bin 30 bin kiﬂi ç›kacak. Yani Allah aﬂk›na ﬂu yani NATO’nun en kuvvetli ordular›ndan birisi bizimki. Bunun karﬂ›s›nda hangi güç dayanabilir. Devlet b›rak›n
devleti yani bu kadar kolay baﬂ edilir. Benim söylemek istedi¤im o yani önemsemiyor de¤ilim, gayet tabi ki çok önemli bir ﬂey. Fakat bize esas meseleyi unutturuyor.
Çünkü ötekinin elinde bir silah var, ötekinin elindeki silah, siyasal silah ve onu kullan›yor. Yani kullanmas›n› demokratik olarak da önleyemiyoruz de¤il mi? En fazla hukuken Anayasa Mahkemesi'ne gidiliyor falan. ﬁimdi o bak›mlardan Fethullah Gülen
de tabii en az Hizbullah kadar tehlikeli ama bu ﬂu anda potansiyel tehlike ortada
olmakla beraber fiili tehlike henüz yok. Benim bir defa anlatmaya çal›ﬂt›¤›m o. O
yüzden ben Fazilet’i daha büyük tehlike gibi görüyorum. Çünkü yar›n bir gün iktidara
gelebilir ve geldi¤i zaman biz bir oldu bittiyle karﬂ› karﬂ›ya da kalabiliriz, benim korkum o.
Ekonomi meselesi de asl›nda tabii, yani küreselleﬂmeyi insanlar yaparken hükümetler nas›l baﬂlad›. Küreselleﬂme, yani bizim aç›m›zdan nas›l baﬂlad› döviz s›k›nt›s› vs. içindeydi. Özal’›n daha do¤rusu Süleyman Beyin 80 kararlar›n› hat›rlay›n.
O karar, yani Özal’›n tabii o karar çerçevesinde baz› dövizler serbestlendi. Baz› dövizler do¤rudan devletin cebine girmeye baﬂlad› ve ﬂu alelacele oluﬂturulan yabanc›
dövizlerin yabanc›lara da piyasam›zda yani finans piyasam›zda yer açmak suretiyle onlara da para kazanma imkan› sa¤lad›. Eskiden sermaye hareket edemiyordu
biliyorsunuz. ﬁimdi bunlar› niçin yapt›lar, bunun ilkin fark›na varamad›lar. Bir de çok
büyük kolayl›k gibi göründü, hani piyasada döviz var, d›ﬂ ticareti k›sa vadeli de olsa
finanse ediyorsunuz, mal geliyor bilmem ne. ﬁimdi hat›rlay›n o günlerdeki yaz›lar› o
günün gazetecileri özellikle mesela Çetin’in köﬂe yaz›lar›n› hat›rlay›n. ‹ﬂte efendim
çedar peyniri varm›ﬂ piyasada, riski varm›ﬂ iﬂte, gelmiﬂ falan gibi yani tüketim
maddeleri oluyormuﬂ art›k o yani. Birden bire böyle bir hevese kap›ld›k yani bizim
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ayd›n tak›m›m›z da çok aﬂa¤›l›k affedersiniz. Kusura bakmay›n benim eniﬂtem oldu¤u için küfür edebilirim, Çetin benim eniﬂtemdir ama utanarak söylüyorum. Yok,
riski bulunacak bilmem ne, iﬂte Frans›z peyniri olacak vs. diye bütün bu dövizlerin
geliﬂini kabul ettiler. Döviz sanki bizim karakaﬂ›m›z kara gözümüz için geliyor. ﬁimdi
hem onu finanse ediyor hem Merkez Bankas› stoklar›n› finanse ediyor, çok pahal›ya
geliyor bize asl›nda. Yani bu dövizi böyle tutmaya nas›l çal›ﬂ›yor. Çünkü yükselirse
hemen ç›kar›p sat›yor. Peki, nereden al›yor bunu? ‹ﬂte bunlardan al›yor. Bu pahal›
bir iﬂ yani çok büyük faiz ödüyoruz, çok büyük rant ödüyoruz. Bu paralar iﬂte fakir
fukaran›n cebinden gidiyor, sonunda yani adam bir türlü ne iﬂ bulabiliyor, ne aﬂ bulabiliyor, k›z›yor. K›z›nca da öteki ben seni kurtaraca¤›m diyor, iﬂte adil düzen, madil düzen, abuk sabuk ﬂeyler.

Yahya Ar›kan
Say›n Sanl› buyurun.

Nail Sanl›
Teﬂekkür ederim. Ben Say›n Fincanc›o¤lu’na teﬂekkür ediyorum. Özellikle özet
ama geniﬂ H›ristiyanl›¤›n do¤uﬂundan bu güne kadar bir çerçevede konuyu ele ald›lar. Çok güncel bir konu tabii ‹slamiyet ve demokrasi konusu. Hatta güncel olmakla
beraber bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli konusu ve önemini önümüzdeki
y›llarda daha da korumaya devam edecek diye düﬂünüyorum. Hatta Türkiye’de enflasyondan da ve birçok son zamanlarda yaﬂad›¤›m›z konulardan da çok daha
önemli. Bu konuyu çözemedi¤imiz ve ayd›nlatamad›¤›m›z müddetçe birçok ﬂeylerde
geri kalaca¤›z ve bir tak›m baz› beklenmedik olaylarla da bir sabah uyanabiliriz, Say›n Fincanc›o¤lu’nun söyledi¤i gibi. Ancak bir ﬂey söyledi konuﬂmac›m›z iﬂte biz ideolojimizi di¤erleri gibi bir sa¤ partiler bir sa¤ görüﬂler gibi istenilen yerlere iktidarlara veyahut da meclise, hükümetlere, devlete taﬂ›yam›yoruz. ﬁimdi demin ﬁükrü
Bey nispeten de¤indi. Türkiye'de halk örf ve adetlerine, inançlar›na biraz ba¤l› bir
millet. Biz zannediyorum burada gözden kaç›rd›¤›m›z bir ﬂeyler var.
Özellikle de Türkiye'de 68 kuﬂa¤› hareketi ile çok ciddi güzel bir sol anlay›ﬂ
baﬂlam›ﬂt›. Biz hep ﬂeyi savunduk y›llar boyu ideolojimizde de vard› iﬂte. ‹nsanlar›n
düﬂünme ve inanma özgürlü¤üne sahip ç›k›yoruz bunun yaﬂamas›n› ve yeﬂermesini
istiyoruz, ama uygulamalar›m›zda zannediyorum burada çok büyük hatalar yapt›k,
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eksiklikler b›rakt›k ve gözden kaç›rd›¤›m›z ﬂeyler oldu. Yani solu temsil eden partiler, görüﬂler Türkiye’de ‹slamiyet’e de¤il Musevili¤e, H›ristiyanl›¤a, X dinine nas›l
bakt›¤› konusunda hiçbir görüﬂ açmad›. Dinlere nas›l bakt›¤›n›n görünüﬂü açmad›
ve Türk toplumu sol anlay›ﬂlar›, sol partileri, sol düﬂünceyi hep dinsiz, inançs›z bir
anlay›ﬂ olarak alg›lad›. Hatta bir toplumsal yönü daha var Türkiye’de. Yine iﬂte 68
kuﬂa¤›ndan sonra Türkiye’de 1970’li y›llarda örgütlü yap›n›n örgütlü gücün ne kadar
önemli oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yordu sol hareket. Jenerasyondan yetiﬂmiﬂ insanlar “örgüt” kelimesini hep öyle ﬂey olarak alg›lad›lar. Daha do¤rusu birileri öyle
anlatmaya çal›ﬂt›. ‹ﬂte yasa d›ﬂ›, terörist, devlete karﬂ› gelen, her ﬂeyi yok etmeye
çal›ﬂan, bir anlay›ﬂ olarak anlatt›lar insanlara ve biz hatta örgütlü gücümüzü bile
neredeyse kaybedecek duruma geldik, örgüt kelimesinden ürküyoruz art›k millet
olarak. Çünkü “örgüt” kelimesi böyle yasa d›ﬂ› bir ﬂeylere karﬂ› olan bir anlay›ﬂ olarak anlat›ld› insanlara. Bununla beraber bugün e¤er sol derlenip toparlanacaksa
bir ﬂeylere sahip ç›kacaksak ve ismi de Türkiye için ‹slam ve demokrasi olacaksa,
bundan sonra sol partilerin insanlar›n düﬂünmeyi ve inanma özgürlü¤ünü en az›ndan sizin gibi demin kulland›¤›n›z ‹slamiyet bir cemaat iﬂidir insanlar›n inançlar›na
göre uhrevi iﬂlerini düzenleyen bir inançt›r bir ﬂeydir diyebilecek bir çerçeve çizmeleri laz›m. Bu çok ﬂart, insanlar›n buna ihtiyac› vard›r, bunu anlatmak gerekiyor.
Evet, bir ﬂeylere kar›ﬂmamak laz›m ama insanlar inançlar›na da kar›ﬂmad›¤›m›z›,
istedikleri gibi ibadet yapabileceklerini istedikleri ﬂeye inanacaklar›n› ama bunun
devlet ile birbirine kar›ﬂmamas› gerekti¤inin çerçevesini çok net çizmemiz laz›m.
Burada bir eksi¤imiz var bir yan›lg›m›z var. Bunu çok önemsiyorum ben.
Bir ikinci konu var, Hizbullah’› önemsemiyorum dediniz. Bugün Fazilet Partisi
gerçekten daha vahim bir konu. Hatta Fazilet'ten de öteye var. Muammer Bey’in
de de¤indi¤i Fethullah Gülen bir yerde temsil de edilmiyor ama çok geniﬂ bir taban
var. Büyük ﬂeyler de baﬂar›yor, e¤itim gibi çok önemli bir konuya parmak basm›ﬂ ve
e¤itim verdikleri okullarda da hakikaten bugün Bo¤aziçi’ni bilmem nereyi ele geçirebilecek ö¤rencileri var. Bütün ö¤rencileri de ‹ngiltere’de, Amerika’da ihtisas yap›yor.
Bu kadar tehlikeli. Ama Türkiye’de bu ‹slam’›n bir de yaﬂanmas›n›n ikinci bir olay›
var. Yani d›ﬂar›dan beslenen bir kayna¤› var, ‹ran’dan beslenen yollar var, Suudi’den
beslenen hatta Libya’dan beslenen, Amerika’dan beslenen kollar› var fakat bunlar›
bir söylem olarak biliyoruz. Sol görüﬂ veya solu temsil kurumlar, partiler, sa¤ anlay›ﬂ bunu yapm›yor yani bir ﬂeye göz koydu¤u zaman veyahutta a¤›rl›¤›n› koydu¤u
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zaman bir ﬂeyleri rapor yap›p ortaya koyabilir. Biz bunlar› raporlay›p iﬂte “Türkiye’de ‹slamiyet veya siyasal ‹slam ﬂu, ﬂu kaynaklardan ﬂöyle besleniyor, paralar
ﬂöyle geliyor, ﬂuralarda harcan›yor” diye kimsenin çok da net belirleyebilece¤i raporlar yok veya ben gözden kaç›rm›ﬂ›m böyle bir eksi¤imiz var. Bunlardan ne yapabiliriz en az›ndan birkaç cümleyle araﬂt›rmalar›m›zdan yararlanabilir miyiz diye düﬂündüm. Teﬂekkür ederim.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
ﬁimdi sizin tabii solla ilgili söyledi¤iniz ﬂeylerin ço¤una kat›l›yorum. Hakikaten
biraz çekingen davrand›k. Fakat ben mesela ‹smet Paﬂa'y› tan›yorum. ‹smet Paﬂa'n›n endiﬂesi ﬂuydu: “Biz dünyasal bir iﬂ yapmaya çal›ﬂ›yoruz bunu ahretle ba¤lant›l› hale soktu¤umuz anda kendimize ihanet etmiﬂ oluyoruz laikli¤i yads›m›ﬂ oluruz.” ‹smet Paﬂan›n korkusu buydu. ‹smet Paﬂa çok dindar bir insand› asl›nda. Fakat onun böyle bir korkusu vard›. ﬁimdi hakikaten çok ince bir denge meselesi bu.
Yani nerede siz dünyasal bir iﬂ görürken, yani siyaset yaparken nerede ve nereye
kadar ortaya ç›k›p da diyeceksiniz ki “Ben insanlar›n dinine, diyanetine falan kar›ﬂm›yorum”. Asl›nda büyük ölçüde propagandadan kaynaklanan bir ﬂey oldu. Yani
CHP’nin tek parti döneminde, laiklik endiﬂesi ile dinsizlik olsun diye de¤il, kimsenin
dinine diyanetine kar›ﬂ›lmad› yani. Süleyman Demirel’in ben ilk laflar›ndan birisini
hat›rl›yorum, “Camileri bu¤day deposu yapt›lar, ah›r yapt›lar” diye ç›kt›. Can›m ﬂimdi yani Allah billah aﬂk›na hangi budala siyasetçi bunu yapar. Yani bir Müslüman
devletindesiniz bir adam›n camisine hayvan ba¤l›yorsunuz böyle ﬂey olur mu, mümkün de¤il ta bii. Fakat Süleyman Demirel ç›kt› bunlar›n kampanyas›n› yapt›. Yani ilk
yapt›¤› konuﬂmalarda vard›r bunlar. Akl›mda çok taze, çünkü Süleyman Demirel
hakk›nda ﬂu s›ra kitap yaz›yorum. Akl›mda konuﬂmalar› neredeyse ezberimde gibi,
yani çok araﬂt›rd›m inceledim ve takti¤i çok basitti bence. CHP’nin dinsizli¤ini, bunu
da Demokrat Parti'den miras ald›, bu kampanyay› Demokrat Parti'den daha vahﬂi
bir ﬂekilde götürdü, daha sert bir ﬂekilde götürdü Ben dinciyim dese çok kabakça
dini siyasete alet etmiﬂ olacak. Halbuki bir baﬂkas›n›n dini kötüye kulland›¤›n›,
alehytte kulland›¤›n›, dine kötü davrand›¤›n› söyleyerek girdi bu iﬂin içine ve sonra
tabii yerleﬂti bu laflar. Asl›nda yoksa CHP’nin insanlar›n dinine, diyanetine bir ﬂey
yapt›¤› yoktu. ﬁimdi yani, benim bir k›sm›n› hat›rlad›¤›m y›llar bunlar, CHP’li y›lar.
Yani o kadar kötü de¤ildi, benim anneannem, babam mesela camiye giderdi beni
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camiye götürürdü. Yani iﬂte babam iﬂçiydi giderdik camiye beraber namaz› k›lard›k
falan. Yani kimsenin dinine falan kar›ﬂ›ld›¤› yoktu.

Nail Sanl›
Bunu çerçeve içerisine al›p anlatmakta zorlan›yorlar, derdimiz o. Yani kamuoyuna, Müslüman Türk toplumuna daha net bir ifadeyle mesaj vermekte gecikiyoruz, veremedik bugüne kadar öyle bir s›k›nt›m›z var.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Biz biraz romanti¤iz galiba solcular olarak. Yani ﬂöyle, biz düﬂünüyoruz diyoruz ki, bizim yapt›¤›m›z iﬂ nedir, biz siyaset yap›yoruz. Bu siyaset dünyasal bir iﬂtir. ﬁimdi durup dururken biz ne diye bunun içine dini kar›ﬂt›raca¤›z ki diyoruz. Yani
belki de romantik laf›n› yanl›ﬂ kulland›m realist de¤iliz. Belki de kaç›rmama ﬂart›yla
belki yap›labilirdi ama yap›lmad›. Fakat dedi¤inize yine kat›l›yorum, “solculuk dinsizliktir” diye alg›l›yorlar yine o da propagandan›n sonucu. Fakat tersinden yapmas›
da o kadar kolay olan bir iﬂ de¤il. Yani e¤er siz dine hafifçe dokunmaya çal›ﬂ›rsan›z
öteki sizden bask›n ç›kar.

Muammer Keskin
Onun nerede duraca¤› belli de¤il.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Öteki bizden bask›n ç›k›yor. Bizim yapmam›z gereken, benim düﬂüncem ﬂu. Bizim yapmam›z gereken ﬂey sa¤c›lar›n elindeki din silah›n› almak. Din silah›n›, dinden
bizim de bahsetmemiz suretiyle almak de¤il. Bizim kendi ideolojimize insanlar› inand›rarak almak. Yani onlar e¤er dini kullan›rlarsa, art›k o silah›n bir iﬂe yaramamas›n› sa¤lamak, o silah› körletmek laz›m. Onun içinde biz insanlara gerekli ideolojimizi
söyleyerek emekçi s›n›fa “Biz ancak senle ben beraber olursak bu ülkeyi kurtar›r›z”›
vermemiz laz›m. Yani Bat› usulü klasik bir demokrasiyi önce bizim kabul edip, ondan
sonra da insanlara inand›rarak onlar› ikna ederek yapmam›z laz›m. Din silah›na sar›ld›¤›m›z anda onlar bizden daha iyi yapar.

Nail Sanl›
Baﬂkan çok özür diliyorum pardon bir cümle. ﬁimdi bak›n çok hoﬂuma gitti si-
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zin çizdi¤iniz çerçeve. Onun için oradan ald›m zaten. ‹nanç veya Türkiye için konuﬂacak olursak ‹slamiyet bir cemaat iﬂidir ve cemaate b›rak›lmal›d›r. Çünkü orada
insanlar›n inançlar›na göre dünyadan sonraki ahiretle ilgili bir tak›m baz› ﬂeyleri
orada düzenlemeye çal›ﬂ›yorlar. En az›ndan bu çerçeveyi bu güne kadar derleyip
toplay›p çizmek gerekiyordu. Teﬂekkür ederim onu söylemeye çal›ﬂ›yorum.

Yahya Ar›kan
Buyurun.

Kutsi Veyiso¤lu
Ben ﬁükrü Bey arkadaﬂ›m›z›n konuﬂmas›nda geçen “dinde bilimsellik” kavram›ndan bahsetmek istiyorum. Ard›ndan da Kuran kurslar›n›n devlet taraf›ndan veya gayri resmi yap›lmas›ndan. Dinde bilimsellik kavram›n›n biraz aç›lmas›n› istiyorum. Yani bilimsel olmak ﬂüpheci olmakt›r, dinde bilimsellik olmaz. Yani sosyolojik
aç›dan veya tarihsel aç›dan bir tak›m ﬂeyleri inceliyorsunuz ayr› bir ﬂey ama dini
bilimsel olarak halka ö¤retemezler. Bu hususta bir ﬂeyiniz varsa...

ﬁükrü Y›lmaz
Müsaade ederseniz onu bilimselli¤in özellikle sosyoloji bilimi ile ilgili olarak
söylemek istedim. Yoksa iki kere iki, dört eder anlay›ﬂ›yla de¤il. Biliyorsunuz sosyoloji art›k bir bilimdir. Halkla yaklaﬂt›¤›n›z zaman halk taraf›ndan kabul görürsünüz.
Son zamanlarda Fethullah Gülen hocan›n e¤itim ile ilgili olan konusuna karﬂ›l›k ben
E¤itim Gönüllüleri Vakf› üyesiyim. E¤itim Gönüllüleri Vakf›'nda Fethullah Gülen hocan›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar›n tam karﬂ›t çal›ﬂmalar›n› yapmaktad›r. Örnek olarak Fatih’teki Çukurbostan’›n bir e¤itim yuvas› olarak göstermiﬂ oldu¤u faaliyetler.
Biz ilk önce aç›l›ﬂ yapt›¤›m›z zaman onlar, kara çarﬂafl›lar veya tesettürlü insanlar
oraya giremez gibi zannettiler. Biz onlar› muhtelif bir ﬂekilde a¤›rlayarak bizim hiçbir zaman halk›n e¤itilmesinde d›ﬂlamad›¤›m›z› söyledik ve çok güzel bir kabul gördük. Fatih’te karﬂ› bir reaksiyon oluﬂmad›. ﬁu anda ço¤u kiﬂilerin bir tak›m görüﬂlerinde bile de¤iﬂiklikler oldu ve bunu baﬂard›k. Bu ayn› zamanda E¤itim Gönüllüleri
Vakf›'n›n ‹stanbul’un di¤er kesimlerinde de yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalarda halk gördü
ki Fethullah hocan›n ﬂeyleriyle fazla zaman kayboldu¤unu, ça¤daﬂ e¤itimin o insanlar için daha yararl› oldu¤u konusunda çocuklar›yla büyükleriyle bunu görmeye baﬂlad›lar.
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Yahya Ar›kan
Peki, teﬂekkür ediyorum. Peki, siz tamamlad›n›z m›?

Kutsi Veyiso¤lu
Ama ﬂimdi bu ça¤daﬂ e¤itimin Kuran kurslar›n›n devlet taraf›ndan veya baﬂkalar› taraf›ndan verilmesi ﬂeyinde bir katk›s› yok. Yani olsa olsa Kuran kurslar›n›n
bundan 500 sene önceki Kuran kurslar›ndan bir fark› olamaz ki. Bunun yan›nda hurafeyi katarsan›z anl›yorum ama o ﬂeyler ayr› bir olay. Ama ça¤daﬂ e¤itim tabii ki
gerekli ama ben e¤er din motifini kullanacaksa kiﬂilerin ki gene kendisinin kullanmas›n› tercih ederim. Çiller’den fark›m›z olmaz, yapmac›k olur onu demek istiyorum.
Yani tabii ça¤daﬂ e¤itim iﬂin anas›, önemi o. Ama ben Kuran kurslar›na müdahale
etmemizi pek düﬂünemiyorum.

Yahya Ar›kan
Peki, Mehmet Bey buyurun.

Mehmet Y›lmaz
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Say›n konuﬂmac›, konuﬂmas›n›n bir noktas›nda solcular›n veya sosyalistlerin din olay›na sahip ç›kmad›¤›n› söylediniz. Yani bu
ideolojinin temelinde esas›nda dine sahip ç›kma veya sahiplenme diye bir olay ben
olmad›¤›n› biliyorum, yanl›ﬂ m›? ‹kincisi, Muammer Keskin arkadaﬂ›m›z›n söyledi¤i
iﬂte Fethullah Gülen tehlikesinin belli baﬂl› emarelerinin olmad›¤›n›, asl›nda belli
baﬂl› emaresi var ortada. Yani kendisi ülkeyi terk edip kaç›yorsa, kendi ideolojisini
buradaki okullar vas›tas›yla sürdürüyorsa, bugün varl›kt›r yani ortada kendi kendini
devam ettirmektedir. Dolay›s›yla bu tehlike gerçekten. Yani olay çok detayl›. Bir
Hizbullah’› da ald›¤›m›z zaman gene eskiye dayanan bir görüﬂten kaynaklan›yor. O
da ﬂuandaki cumhurbaﬂkan›n›n bir dönem yaﬂad›¤›m›z iti ite bo¤dururum ideolojisinin baﬂka bir ﬂekilde yani...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
O yalanl›yor onu, ben böyle bir ﬂey söylemedim diyor.
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Mehmet Y›lmaz
ﬁimdi ﬂöyle. Yani bir PKK olay› karﬂ›s›nda bunu kullan›p da sizinde söyledi¤iniz gibi miyad›n› doldurunca veya fonksiyonunu yitirince ona herhangi bir ﬂekilde
tecrit etmenin zaman› geldi bu ﬂekilde telafi edelim deniyor ama esas›nda bunlar›n
çok büyük riskleri var, tehlikeleri var. Ayr›ca yine ﬁükrü Y›lmaz arkadaﬂ›m›z›n söyledi¤i ezan›n Türkçeleﬂtirilmesi veyahut o büyük bir kay›pt›r diye. Yani “Kökeninde
Arapça olarak ç›km›ﬂt›r, Arapça olarak gidecektir” olay› o kadar yanl›ﬂ ki. ﬁöyle
yanl›ﬂ, yani siz al›yorsunuz ister devlet olarak isterse o di¤er Kuran kurslar› dedi¤imiz ﬂeyler vas›tas›yla daha yetiﬂme ça¤›nda 78 yaﬂ›nda 10 yaﬂ›ndaki çocuklar›
hiç dilini bilmedi¤i Tanr› korkusuyla e¤itmeye çal›ﬂ›yorsunuz. Ama hiçbir ﬂey anlam›yor hiçbir ﬂey bilmiyor. Sadece belli baﬂl› k›s›r bir döngü içerisinde bir zaman kayb›yla birlikte Allah korkusuyla birlikte e¤itiyorsunuz. Halbuki gene sizin de söyledi¤iniz gibi bu olay baﬂka bir ﬂekilde olsayd›, yani cemaatler vas›tas›yla bu olaya sahiplenseydi, devletin her ne kadar laiklikle birlikte laik devlet diyorsunuz ama dinle
birleﬂtiriyorsunuz bunu yani laikli¤i izah etmekte bile bazen güçlük çekiyorsunuz bunu sahiplendi¤iniz zaman. E¤er devlet laikse devlet iﬂte diyanet iﬂleri, milli e¤itimiyle bilmem neyi ile bu olaya sahiplenmemesi gerekiyordu. Devlet burada kendi
kontrol görevini üstlenerek, bunu yerine getirerek, bu din e¤itimine baﬂka bir ﬂekilde
yan›t vermesi gerekiyor. Esas›nda benim sorum baﬂtan beri söyledi¤im gibi gerek
solcular›n gerek sosyalistler din mevhumuna nas›l sahip ç›kacaklard›. Yani bu ideoloji, bir toplumu uyutma, uyuﬂturucu kabul edilen bir ﬂeye nas›l sahip ç›kacak.

Yahya Ar›kan
‹zin verirseniz ben de katk› sunmak istiyorum.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabii.

Yahya Ar›kan
Konuﬂman›z›n baﬂ›nda dediniz ki...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ben mi Mehmet Bey mi?
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Yahya Ar›kan
Hay›r siz, dediniz ki Say›n Baﬂbakan’›n Say›n Ecevit’in, Fethullah Gülen hakk›ndaki yaklaﬂ›m›n› do¤ru bulmad›¤›n›z› ifade ettiniz, affedemiyorum dediniz. Kulland›¤›n›z cümle bu.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Evet.

Yahya Ar›kan
Sonra ilerleyen boyutta dediniz ki, Fethullah Gülen olay›n› potansiyel bir tehlike olarak gördünü¤ünüzü ama as›l konunun d›ﬂar›daki iﬂte Fazilet benzeri olaylar
oldu¤unu söylediniz. Peki yani baﬂtaki söyledi¤inizle ilerleyen dakikada söyledi¤iniz
konu aras›nda acaba baﬂbakan da sizin gibi mi düﬂünüyor? Buyurun efendim.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Peki efendim. ﬁimdi beni ba¤›ﬂlay›n yanl›ﬂ anlam›ﬂs›n›z. Ben sosyal demokratlar›n dine sahip ç›kmas›ndan falan bahsetmedim. Sosyal demokratlar›n kendi ideolojilerine sahip ç›kmad›klar›ndan yak›nd›m. Bak›n benim söylemek istedi¤im ﬂu, çok
basit dedi¤im. Ben diyorum ki demokrasi yapam›yoruz. Niye yapam›yoruz? Çünkü
sa¤c› partiler burjuvaziyi temsil ediyorlar, onun gere¤ini yerine getiriyorlar. ‹ki, bizim ideolojimizi kör tutmak için ideoloji düﬂmanl›¤› yap›yorlar. Yarg›tay baﬂkan› da
yapt› 6 ay önceki konuﬂmas›nda. Ondan sonra bizim saf›m›z da yer alacak olan
emekçileri de baﬂka mekanizmalarla baﬂka araçlarla kendilerine ba¤l›yorlar. Nedir?
Milliyetçilik, din efendim iﬂte vatan - millet - Sakarya kahramanl›k vs. ﬁimdi buna
karﬂ› diyorum ben. E¤er hakikaten Türkiye’yi demokratikleﬂtireceksek, demokratik
yola girmesine biraz sol partiler olarak katk›da bulunacaksak, kendi ideolojimizi
aç›k seçik savunmaya baﬂlamam›z laz›m. ‹deolojimizi anlatmal›y›z ki insanlara
“Emekçiler siz bunlar›n dedi¤ine inanmay›n, bunlar sizi kand›r›yorlar, bak›n sizin ideolojiniz budur, ancak siz ve biz el ele verirsek, hep beraber parlamentoya girersek,
bu iﬂleri düzeltiriz” bunu anlatal›m diyorum. Onun için yani dine sahip ç›kmaktan
bahsetmiyorum ve sadece bunu siyasal partilerin de yapmas›n›n da yeterli oldu¤u
kan›s›nda de¤ilim. Onun için sivil toplumun bütün örgütleriyle birlikte sol örgütleriyle birlikte bu iﬂlere girmesi kan›s›nday›m. Yani biz kendimizi anlatmal›y›z insanlara.
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Onlar nas›l anlat›yor, biz de anlatmal›y›z. ﬁimdi zor diye oradan duyuyorum. Zor diye vaz m› geçece¤iz yani. ﬁimdi gelelim ﬂu Fethullah meselesine. Bak›n›z ben buradan gittikten sonra kafan›zda yanl›ﬂ bir düﬂünce kal›rsa diye endiﬂem var. Ben ne
Hizbullah’› hafife al›yorum ne Fethullah Gülen’i hafife al›yorum. Fakat ben iﬂin savaﬂ›na bak›yorum, yani savaﬂ nas›l yap›l›yor. Hizbullah’›n yapt›¤› savaﬂ silah ile yapt›¤› savaﬂ. Silahla yap›ld›¤› sürece bunun çaresi vard›r. Kolayd›r, çaresi vard›r, onun
için ben bunu tehlike saym›yorum. Tehlikedir tabi ama nas›l bir tehlikedir. ‹nsan
ölümlerine sebep olur, kana sebep olur, huzursuzlu¤a sebep olur, yani milyarlarca
dolar yeniden onlar› bast›rmak için gider. Bunlar az ﬂeyler de¤il tabi. Küçümsememe o bak›mdan almay›n›z, küçümsemem bunlarla bir ﬂey yapamazlar onun için. Bu
savaﬂ yap›lacakt›r bunlar da ezilecektir ve bitecektir. Fethullah Gülen’in önemli oldu¤unu ben söyledim, deliller ortada, adam ikna edici dedim, daha ne diyeyim yani.
Önemli oldu¤unu söyledim, a¤l›yor dedim, inand›r›yor dedim hepsi yerli yerinde.
Okullar› da var siz söylediniz tamam. Bürokrasiyi de ele geçirmeye çal›ﬂ›yor falan
tamam. Fakat adam›n silah› yok ortada henüz. Yani hangi silahla savaﬂacak bunu
görmüyoruz dedim. Bir saniye, bir saniye ben fiili iﬂe bakar›m anlatabiliyor muyum
ben fiili iﬂe bakar›m. ﬁimdi ç›ks›n ortaya beline silah›n› als›n tamam o zaman karﬂ›laﬂ›r›z. Ya o bizi tepeler ya biz onu tepeleriz, ya ﬂeriat olur ya yine laik kal›r›z.

Yahya Ar›kan
Veya siyasal bir parti kurar.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Siyasal parti kurar o zaman silah›n› biliriz. ﬁimdi silah› yok sadece laf› var ortada adam›n. O yüzden ben onu da ﬂu anda potansiyel tehlike olmakla beraber fiili
tehlike olarak görmüyorum. Yani yoksa can›m yani laf edersiniz iﬂte, it ürür kervan
yürür anlam›nda alm›yorum bunu o anlamda söylemiyorum. Adam tahribat yap›yor
ama iﬂledi¤i suçlar da ortada. Ama kaçm›ﬂ d›ﬂar›ya, gelmiyor da ﬂimdi onun iadesini isterseniz vermeyecekler, asacak m›s›n›z diye. Yani baﬂka yerlerden de ba¤lam›ﬂ›z kendimizi Ortak Pazar'a, Avrupa’ya girece¤iz falan filan diye. Ne olacak keﬂke
almasalar kurtulsak yani, aleyhimize oluyor. ﬁimdi yani tehlike olarak görmüyorum
diye bir ﬂey yok, potansiyel tehlike orta yerde duruyor, fakat ﬂu anda onlarla baﬂ
edebilecek durumda. Öteki ile öteki meﬂru çerçeveler içinde savaﬂ›yor bizimle. O
esas en büyük tehlike, söylemeye çal›ﬂt›¤›m bundan ibaret.
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Bir kat›l›mc›
ﬁimdi pardon baﬂkan›m, benim ki katk› ﬂeklinde. Bununla ilgili örnek geçmiﬂte
yaﬂad›k. ﬁu anda Türkiye'de milli e¤itimin yüzde 70'i tamamen kafatasç›l›¤›n hakim
oldu¤u bir zihniyetin elinde, yani MHP. Bundan büyük tehlike olabilir mi? O da onun
tamamlay›c›s›. Yani gelecekte bugün görmedi¤imiz tehlike illa silah› ele almas› gerekmiyor. Bu ﬂekilde e¤itim yoluyla sisteme ileride müdahale etmek üzere haz›r.
Yani ﬂu anda...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Peki ama bak›n›z, ama ben bunu söyledim. Yani ﬂimdi o zaman beni iyi dinlemedi¤iniz ç›k›yor ortaya. ﬁimdi bak›n e¤itim, bürokrasiyi ele geçirmek falan filan.
ﬁimdi mevcut bir hukuk düzeni var. Siz isterseniz bütün bürokratlar›n hepsini getirin imam yap›n, imamlar›n hepsini de bürokrasi makamlar›na oturtun. Bunlar ortaya ç›k›p da “Arkadaﬂlar bu kanunlar› kald›r›yoruz, bu düzeni de¤iﬂtiriyoruz, kad›nlar
çarﬂafa girecek, herkes 5 vakit namaz k›lacak, onun ﬂeyini görürsen falakaya yat›r›n” gibi ﬂu hukuk düzenini de¤iﬂtirecek ﬂu yaﬂam düzenimizi de¤iﬂtirecek fiili bir
ﬂey yapmad›kça, bu adamlar iﬂte bürokrasiyi ele geçiriyorlar, devlet düzenini
MHP’liler ele geçiriyor diyerek bir ﬂey yapmam›z mümkün de¤il. Yani adam›n silahlar›n› görmeniz laz›m, adam›n yapt›klar›n›n fiilata dökülmesi laz›m ki tehlikesi o orada
zaten. Siyasi partiden ben niye korkuyorum? Çünkü gelecek, ucundan ucundan bunlar› de¤iﬂtirmeye baﬂlayacak diye korkuyorum. Yok, Hizbullah’tan niye korkmuyorum? Silah›n› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›yor, baﬂaramaz diyorum. Öteki lafla yap›yor, okulla
yap›yor ama bunu gelip de fiilen ﬂu yaﬂam tarz›m›z› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› anda silah›n› ortaya koymuﬂ demektir. O zaman onunla mücadele edebilirsiniz. ﬁimdi nas›l
edeceksiniz? Yani söyledi¤iniz MHP iktidarda. Yap›yorsa da yap›yor, yani bunlar›
de¤iﬂtiriyor ama e¤er derse ki yar›n bir gün “Türkiye ﬂeriat devleti oldu” o zaman
düﬂünürüz. Ötekinin “Ben gelirsem ﬂeriat devleti yapaca¤›m” dedi¤ini biliyoruz.
Onun için ben onu daha büyük tehlike görüyorum diyorum. Söyledi¤im bu kadar basit. Lütfen beni, benim söyledi¤im çerçevelerde anlay›n, ben baﬂka bir ﬂey söylemiyorum.

Yahya Ar›kan
Muammer Bey katk› sunacak.
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Muammer Keskin
ﬁimdi efendim ben yaﬂanm›ﬂ, baﬂ›mdan geçmiﬂ, kendimin yaﬂad›¤› bir olay›
aktarmak istiyorum. O yüzden de kayg›lar›m, sizin gördü¤ünüz, bize aktarmak istedi¤inizden biraz farkl›. Y›l 1992 idi ve ben o zaman ﬁiﬂli'de bir siyasal partinin ilçe
baﬂkan›yd›m. Bizim bölgemizdeki bir lise Niﬂantaﬂ›, o zaman k›z lisesiydi. Bir din
dersi ö¤retmeni k›zlara tacizde bulunuyordu, bizde o dönem siyasi bir eylem yapt›k.
Sonuçta eylemimizin bir noktas›nda polisle bir noktaya geldik ve ‹stanbul Valisi'nden randevu ald›k. Bugün Do¤ru Yol Partisi baﬂkan yard›mc›lar›ndan biri olan
Hayri Kozakç›o¤lu. Gittik o günkü ﬁiﬂli Belediye baﬂkan›m›z Fatma Girik ile birlikte
makam›nda ziyaret ettik ve ilçe milli e¤itim müdürü bizzat bu hocay› koruyordu. Biz
talebimizi verdik, aynen bize söyledi¤i ﬂuydu: Sivrisinekle u¤raﬂ›yorsunuz. Bunun
anlam›n› normal olarak hepimiz anlar›z, ama söyledi¤i ﬂuydu: “Yasa aç›s›ndan benim yapaca¤›m hiçbir ﬂey yok, ben bu adam› Niﬂantaﬂ› K›z Lisesinden al›r›m X liseye veririm orada da ayn› halt› yer”. Bak›n dedi ben Adapazar› valisiyken baﬂ›mdan
geçen bir olay› size aktaray›m. Adapazar›’nda valiyim, bir Fethullah hoca o zaman
isim misim olarak çok yayg›n bir isim de¤il. Bir yurt var, yurtta iﬂte bir tak›m iﬂlemler yap›yorlar ben yurdu inceledim gerçekten gerici yuvas› yurdu kapatt›m dedi,
aç›lmamak üzere kapatt›m dedi. Türkiye’nin her taraf›ndan hükümetten ve di¤er
ﬂeylerden ciddi bir bask›yla karﬂ›laﬂt›m, adamlara süre verdim, dedim ki, ﬂunlar›
ﬂunlar› yapacaks›n›z, Atatürk köﬂesi yapacaks›n›z ﬂunu yapacaks›n›z bunu yapacaks›n›z ve de süre verdim. Yani öyle bir süre verdim ki bir ayda bunu bitireceksiniz,
bitiremezseniz hiç açamazs›n›z. 15 günde bu yurdu bitirdiler. Türkiye’nin her taraf›ndan o zaman ben Adapazar›’na o kadar arabayla yani Mercedes, BMW ile gelen
insan görmedim. 15 gün içerisinde Türkiye’nin her taraf›ndan geldiler ve o yurdu bitir diler, ben açmak zorunda kald›m, kendim açt›m. ﬁimdi ve sonuçta ﬂu anda ‹stanbul valisiyim dedi. Gönderilen yurt d›ﬂ›na giden ö¤rencilerin büyük bir bölümü
bunlar›n gönderdi¤i ö¤rencilerdir.
Yani biz u¤raﬂ›yoruz kendi aç›m›zdan, ben sizin bir sözünüze yürekten kat›l›yorum. E¤er insanlar tarafsa taraf oldu¤unu do¤ru bilmeli ve gere¤ini yapmal›.
Yoksa baﬂkalar›n›n silahlar›yla olana karﬂ› mücadele etmek çok zordur diye düﬂünüyorum. Ama küçümsedi¤imizden dolay› de¤il yani sizin mant›¤›n›z› da elbette bugün iktidar olmak siyaset bir yerde olmak her ﬂeyi ortadan kald›r›yor. Çünkü ele geçirdikleri an üst kurul olarak empoze edeceklerdir, ama y›llard›r aﬂa¤›dan yukar›ya
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örgütlenmeleri, bizim ayd›n diye geçinen veya siz çerçevesini çizdiniz solda yer alan
veya demokrat olan veya birey olmay› içine sindirmiﬂ, bireyin ne oldu¤unu bilen herkes aç›s›ndan sorgulamam›z gerekir diye düﬂünüyorum. Aksi taktirde son derece
giderek öyle bir noktaya gelece¤iz ki o meﬂhur Alman papaz›n söyledi¤i gibi “Arkama döndüm kimse kalmam›ﬂ” diyece¤iz. Yani bizim kendimizi sorgulamam›z gerekir
diye düﬂünüyorum.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Peki, tamam güzel. ﬁimdi ben bir soru soraca¤›m size. Ben asl›nda ne yapmam›z gerekti¤ini söyledim. Ben diyorum ki, kendimizi anlatal›m biz kendi ideolojimizi
aç›ktan söylemeye al›ﬂt›ral›m kendimizi ve insanlar› taraf›m›za çekmeye gayret
edelim diyorum. Çünkü biz muhalefetteyiz, ebedi ve ezeli muhalefetteyiz ve iktidara
gelelim bu iﬂleri yapal›m biz düzeltelim diyoruz, eleﬂtiren de biziz. Peki, sizler, Mehmet Bey ile siz ne öneriyorsunuz, onu söyleyin bakay›m. Yani tehlikeyi biliyoruz hepimiz, ben önemsiyorum, siz önemsiyorsunuz veya tersi falan. ﬁimdi bunu ald›k
ama ﬂimdi siz ne yapal›m diyorsunuz?

Muammer Keskin
ﬁimdi Yurdakul Bey, burada paylaﬂt›¤›m noktay› söyledim. Biz savundu¤umuz
düﬂünceleri yüreklice savunmal›y›z, baﬂkalar›n›n silah›yla yani dini anlatarak bir yere varamay›z. ‹deolojimizi anlatarak, orada zaten çerçeve ben onu paylaﬂ›yorum.
Ama sadece eksik kalan bir yan›yla size katk› sunmak istedim. Yani biz e¤er bugün
ülkede yaﬂananlar› görmemezlikten gelirsek veya as›l tehlike ﬂudur, tehlikeleri s›n›fland›ramay›z. Bugün Türk ordusu, dünyada ilk defa düzenli bir ordu gerillaya karﬂ›
savaﬂ kazanm›ﬂ bir ordu. O kadar kendini erginleﬂtirmiﬂ yetenek sahibi olmuﬂ. Onlara f›rsat verilmiﬂ ama onlar› karﬂ›m›za ç›karan da bugün bu ülkeyi yönetenler.
Yani buradaki insanlar›n büyük ço¤unlu¤u PKK’n›n da nas›l ç›kt›¤›n› biliyor. Fethullah’›n da di¤erlerinin de nas›l ç›kt›¤›n›, nas›l yeﬂertildi¤ini biliyor. Burada sorun tabii ki siyaseti ele geçirmek. Onun içinde siyasal düﬂüncemizi egemen k›lmak için elimizden geleni yapmak zorunday›z.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Mehmet Bey bu konuda size de soru yöneltsek.
Yani ne yapal›m diyorsunuz siz?
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Mehmet Y›lmaz
Yani bir defa e¤itim olay›n› ele almak laz›m.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
E¤itimi sa¤c›lar yap›yor bizim yapaca¤›m›z bir ﬂey yok ﬂu anda.

Mehmet Y›lmaz
Ama gene Muammer arkadaﬂ›m›z›n da söyledi¤i gibi, yani solculu¤u veya sosyal demokratl›¤› tam anlatamad›¤›m›zdan dolay› veya topluma kabullendiremedi¤imizden dolay›. En son onunla ilgili örnek görüyoruz. Düzce’de Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin iftar yeme¤i...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Do¤ru de¤il o can›m. Bak›n...

Mehmet Y›lmaz
Ama ﬂimdi verilen ceza çok. Öyle de¤il miydi bilmem.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Hay›r, hay›r Altan Öymen aç›klad›. Mesela bu propagandan›n etkisini görüyorsunuz de¤il mi? CHP için yap›lan dinsizlik propagandas› ayn› bunun gibi. ﬁimdi CHP
Genel Baﬂkan› Altan Öymen oraya gidiyor. Deprem bölgesine gidiyor, bu s›rada da
insanlar iftar ediyorlarm›ﬂ, evlerinde oturmuﬂlar tam Altan gitti¤i zaman. Orada
buyur diyorlar sen de iftar sofras›na. ﬁimdi o da oturuyor, iftar yeme¤i falan verilmiﬂli¤i yok bunun. Kendisi bana söyledi. Ertesi gün de gazetelere aç›klama yapt›.
Ama bunu manﬂetten verenler, Altan’›n aç›klamas›n› koymad›lar.

Mehmet Y›lmaz
Ama davran›ﬂlar›m›za dikkat etmemiz gerekiyor, özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ama bak›n ﬂimdi yok, yok bak›n siz bir yere ziyarete gidiyorsunuz, depremzedeleri ziyarete gidiyorsunuz, o s›rada adam iftar ediyor, sizi de davet ediyor. Yani
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ne kadar dinsiz olursa olsun bir insan; bu kibarl›k gere¤idir en az›ndan oturursunuz
sofraya.

Mehmet Y›lmaz
Ama stratejik olarak bunu da düﬂünmemiz...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Siz bir ﬂey söylemediniz hala.

Mehmet Y›lmaz
Hay›r söyleyece¤im, ﬂimdi o zaman bize düﬂen, yani daha do¤rusu sivil toplum örgütlerine düﬂen bir görev var. Her ne kadar iktidarda de¤ilsek de bunu bilimsel olarak, örne¤in yani bizim odam›zda veyahut...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Mehmet Bey bende onu söylüyorum size.

Mehmet Y›lmaz
Bunu, bunu ﬂekilde sahiplenerek ama.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Küçük falan de¤il bütün Türkiye çap›nda parti olarak yapabiliriz.

Mehmet Y›lmaz
Hay›r küçük birimlerden baﬂlayarak bunu tüm Türkiye sath›na yaymak laz›m.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
O zaman ayn› meseleleri konuﬂuyoruz demektir. Memnun oldum benim görüﬂüme geldi¤inize sonra.

Yahya Ar›kan
Baﬂka katk›, buyurun Hakan Bey.
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Bir Kat›l›mc›
Bir ﬂey sormak istiyorum. Demin söylenen ﬂuydu: “Fethullah Gülen’in bir ﬂeyi
yok, daha silahl› bir eylemi yok, ne yapaca¤›n› biz bilmiyoruz, bilmedi¤imiz için de
ona karﬂ› bir ﬂey yapm›yoruz, ﬂu anda fazla büyük potansiyel bir tehlike de¤il.”
Ama bizler, ça¤daﬂ bilimi kullanan insanlar olarak ﬂunu geliﬂtirmemiz gerekmiyor
mu? Bunlar›n ileriye dönük haz›rl›k yapt›¤› tahminen az çok olarak biliniyor. Bunlar›n
karﬂ›s›nda neler haz›rlamal›y›z ki savunmam›z haz›r olsun. Yani ileride siyasi eyleme
de silahl› bir eyleme de baﬂlad›¤› zaman nas›l bir ﬂey önüne koymal›y›z ki bir set
koymal›y›z ki bunu baﬂlad›¤› an bitirmek zorunday›z.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Bak›n biz bir set falan koyamay›z bir. ‹kincisi ben “potansiyel tehlike de¤il” demedim, tam tersine “potansiyel tehlike” dedim. Üç, silah deyince bu silah› anlamay›n›z, siyasette bir silaht›r, “ötekinin silah›n› biliyoruz” dedim, Fazilet Partisi'nin.
Yani silah ille de bilmem k›l›ç, tabanca, top, tüfek de¤il. Yani insanlar›n silah›n› bilmemiz laz›m ki o silahla savaﬂabilelim. Yoksa adam suç iﬂliyor, mahkeme yarg›lam›yor adam›. E¤er yarg›lamaya kalksa, istese, kaçm›ﬂ d›ﬂar›ya vermezler, daha iyicene rezili ç›kar asaca¤›z diye. ﬁimdi yani üstelik bunu kime söylüyorsunuz, iktidarda
olan bizler de¤iliz, b›rak›n iktidarda olma mahallini, ideolojimizi anlatmaktan korkuyoruz insanlara. O yüzden baﬂkalar› bizimle beraber olabilecek emekçi kitlelerini al›p
kaç›yorlar ve hiçbir ﬂey yapm›yorlar. Onlar›n tepesinde olarak boza piﬂiriyorlar.
ﬁimdi ben bunlara karﬂ› bir tek ﬂey öneriyorum. Benim söylemeye çal›ﬂt›¤›m, Allah
billah aﬂk›na bir daha tekrar ediyorum lütfen bu sefer benim söyledi¤im ﬂekilde anlay›n ne olur. Ben diyorum ki bak›n›z, Türkiye’de irtica tehlikesi vard›r, fakat siyaseten geliﬂtirilmek istenen irtica tehlikesi ötekilerden daha önemli bir tehlike ve daha
büyük bir tehlikedir. Çünkü o bizim yöntemlerimizi kullanarak çal›ﬂ›yor ve iktidara
geldi¤i zaman iﬂ iﬂten geçmiﬂ olabilir. Bizim onunla mücadele ederken yapabilece¤imiz ﬂeyler var, siyaseten mücadeleye girece¤iz. Fakat biz siyaseten mücadele etmiyoruz. Nas›l edece¤iz, ideolojimizi koyaca¤›z, ortaya koymuyoruz, korkuyoruz. Ben
bunu yapal›m diyorum. Ötekilere ﬂu anda biz bir ﬂey fiilen yapabilecek durumda de¤iliz. Onlara bir ﬂey yapmas› gereken savc›, adalet bakan›, hükümet falan. Bunlar
bir ﬂey yapm›yorlar, çünkü sa¤c› da onlar. Bülent Bey de yapm›yor, her ne kadar
solcuysa da t›rnak içinde. Yani ben, bizi konuﬂuyorum onlar›n yapmamas›n›n günah›
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bizde de¤il ki. Onlar›n yapmamas›n›n günah› kendilerinde. Türkiye bir tehlikeye do¤ru
gidiyorsa onlar›n yüzünden gidiyor ama onlar ﬂu anda potansiyel tehlike diyorum.
Birisi fiili tehlike haline geldi¤i halde ateﬂli silah›n› ç›kartt› o zaman üstüne gidildi,
onu tepelemek kolay. Ötekini tepeleyemiyorsunuz, savc› kovalam›yor. Ben diyorum
ki bizim bunu siyaseten karﬂ›m›za almam›z laz›m. Benim anlatmaya çal›ﬂt›¤›m bu.

Yahya Ar›kan
Peki, baﬂka sormak isteyen katk› sunmak isteyen var m› arkadaﬂlar. Buyurun
Güler Han›m.

Güler Y›lmaz
Ben ﬂunu ö¤renmek istiyorum. Ülkücü hareketin ‹slam’›n siyasallaﬂmas›ndaki
rolüne katk›s› nedir? Çünkü ben ﬂuna inan›yorum, aﬂ›r› milli duygular›n dinden çok
fazla soyutlanamayaca¤›na. Bir de laikli¤i çok savunur görünüyorlar. Onu biraz açman›z› istiyorum. Yani ülkücü hareketin ‹slamiyet’teki konumu...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabi dini yönleri a¤›r basan insanlar; fakat milliyetçilikleri bana sorarsan›z
daha a¤›r bas›yor. ﬁimdi ülkücü hareket asl›nda iﬂte CKPM’yi Alparslan Beyin Allah rahmet eylesin ele geçirmesiyle baﬂlad›, biliyorsunuz. MHP kuruldu, o zaman ilk
baﬂkan› Osman Bölükbaﬂ›'yd›. 1960’larda sonra Alparslan Bey ele geçirdi ve ülkücü
hareket o zaman geliﬂmeye baﬂlad›. Ülkücü hareketi Alparslan Türkeﬂ’ten önce kullanan Süleyman Demirel oldu. Geçenlerde ölen Barlas Küntay o zamanlar 196263-64 o y›llarda Adalet Partisi Gençlik Kollar› baﬂkan›yd› ve K›z›lay’da gençler,
T‹P'li gençler bir dergileri vard› bunlar›n, onu satarlard› zavall›lar. Süleyman Beyin
emriyle Barlas Küntay, MHP’lileri de organize ederek ve lümpenleri toplayarak bu
çocuklar›n üzerine sald›r›rlard›, sopalarla taﬂlarla. ﬁimdi MHP, yani ülkücü hareket
öyle baﬂlad›. Sonra bir sürü hükümette Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer ald›lar
ve kendi adamlar›n› yerleﬂtirdiler, ülkücü hareketi de güçlendirdiler. Resmi e¤itim
yerleri falan kurdular, askeri e¤itim yerleri kurdular. ﬁimdi ülkücü hareket oraya gidiyor gayet tabii ki din taraf› a¤›r basan insanlar bunlar. Ama kimin de¤il ki can›m,
yani CHP’liler dinsiz mi, de¤iller. Fakat onlar göstermiyorlar. ﬁimdi ülkücüler de asl›nda çok göstermiyor. Öteki Faziletçiler daha çok gösteriyor. Bak›n bugün siyaseten MHP sömürmüyor dini, herhangi bir ﬂekilde dinci bir ﬂey yapt›¤›n› gördünüz mü,
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ben görmedim. Devlet Bahçeli’nin dinci bir ﬂey yapt›¤›n› gördünüz mü? Ben görmedim. Dini sömürmüyor ama dinden yararlanmak gerekti¤i zaman el alt›ndan onu da
ihmal etmezler. Çünkü yani bir defa samimiyetle inan›yorlar. Onun tehlikesi baﬂka
yerdedir MHP’nin. Yani demokrasiye kafalar› yatk›n de¤il.

Güler Y›lmaz
Ama ben ﬂunu gözlerimle gördüm. Bu 1980’li y›llarda... ‹ﬂte size anlatm›ﬂt›m,
o Süleymaniye, Fatih, Çarﬂamba’ya do¤ru yay›l›rken o zaman onlar birleﬂmiﬂlerdi ve
ben karate, tekvando, judo salonlar›nda milli dinci görüﬂün bir arada yo¤un bir ﬂekilde militan kadrosunun falan oluﬂturuldu¤unu izliyordum.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Evet.

Güler Y›lmaz
Ve iﬂte nizam› alemciler falan, yani bir gene din konusu olursa, onlar Fazilet
kadar da sahip ç›k›yorlar olaya.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
ﬁimdi tabii Fazilet...

Güler Y›lmaz
Veya iﬂte...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
ﬁimdi tabii Fazilet’li, daha do¤rusu Refah’l› de¤il ak›nc›lard›. Ama mesela Ankara’da ak›nc›larla MHP’lilerin, ülkücülerin birbirleriyle savaﬂt›klar› bir gerçek.

Güler Y›lmaz
‹stanbul’da da...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Yani onlar da oldu.
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Güler Y›lmaz
Ama ﬂu da oluyor tabii, yani ülkücü hareketin iﬂte bürokrasideki yeri belli,
Emniyet'teki. Yürüyüﬂlerde veya eylemlerde, ‹slami kesime solculara, yap›lan tepki
de yok. Rahat bir ortamda buluyorlar.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Ben sizi anl›yorum, fakat MHP’lileri do¤rusu dinci diye pek o kadar kategorik
söyleyemiyorum. Ötekiler daha fazla dinci, MHP’liler daha fazla milliyetçi. Gazi Lisesi'nde okudum ben Ankara’da. Bizim lisede milliyetçiler vard›. Ama o zamanlar
bunlara tu¤rac› falan denirdi, o¤lu ﬂimdi Cumhuriyet’te yaz› yaz›yor falan. Nihal
Ats›z. ﬁimdi mesela o zaman hiç dincilikleri yoktu. Tabii sonradan birazc›k din girdi
iﬂin içine. Yani o bak›mdan hakl›s›n›z, fakat çok bariz öne ç›kan, ba¤›ran bir kimlik
de¤il bunlarda.

Yahya Ar›kan
ﬁimdi izin verirseniz ben küçük bir katk› sunmak istiyorum. Çünkü çok güzel
bir noktaya de¤indiniz. Dediniz ki, ideolojimizi anlatabilmeliyiz, anlatmal›y›z. ﬁimdi
görüntü ne? Arkadaﬂlar biraz alt›n› çizmeye çal›ﬂt›lar. Sol düﬂünceye sahip olanlar, milliyetçilik kavramlar›ndan uzak. Biraz din hassas bir konu oldu¤u için çok aç›k
da konuﬂulmuyor. Sol; dinsiz, dini d›ﬂlayan iﬂte bunu biraz önce verdi¤i iftar yeme¤inde oldu¤u gibi iftar yemeklerine kat›lmayan, cenazelere gitti¤imiz zaman cenaze
namazlar›nda durmayan, öyle bir görüntü var. ﬁimdi ideolojimizi nas›l anlataca¤›z,
bana göre insanlarla bütünleﬂerek, insanlarla birlikte olarak önce anlat›labilir. Yani
bizim ideolojimizde ekonomik çeliﬂkileri ortaya koyaca¤›z, sa¤l›k ve e¤itimdeki f›rsat
eﬂitsizli¤i boyutlar›n› koyaca¤›z, bir ﬂekilde farkl›l›¤›m›z bununla ba¤lant›l›. ﬁimdi
buralarda problem var. ‹kincisi, ﬂimdi biz bir arada olam›yoruz, birlikteli¤i sa¤layam›yoruz ama öbür yandan bu kesimler gerek kökten dinciler gerekse iﬂte MHP çizgisinde olan düﬂüncüler, ideolojiler, müthiﬂ bir dayan›ﬂma içerisindeler. Ekonomik
ba¤lant›lar› müthiﬂ derecede geliﬂmiﬂ. Biz de ise böyle bir dayan›ﬂma mant›¤› yok.
ﬁimdi bunlar›n ad›n› koymak laz›m diye düﬂünülürse bunu...

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabii ama onlarla beraber öncülük yaparak koymak imkan› yok ki.
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Yahya Ar›kan
Hay›r onu anlatm›yorum. Yani biz eleﬂtirdi¤imiz bir boyutta dahi araç olarak
tercih etmemiz mümkün de¤il.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabii.

Yahya Ar›kan
Böyle bir yaklaﬂ›m içerisine getirmiyor ama yani bir cenazeye, iﬂte bir toplumun geleneklerini en az›ndan sahiplenen bir görüntünün de yanl›ﬂ olmad›¤›na inan›yorum. Bunu onlar›n ayn› yöntemleriyle yapal›m anlam›na getirmiyorum.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Tabii ben de yanl›ﬂ kabul etmiyorum ben de kat›l›yorum.

Yahya Ar›kan
Sizle ayn› noktaday›z, yani mesele kendimizi anlatmam›z, ideolojimizi anlatmam›z, zannediyorum buralardan geçiyor.

Yurdakul Fincanc›o¤lu
Yani asl›nda garip olan bu. Benim tan›d›¤›m CHP’lilerin hiçbiri dinsiz de¤il,
hepsi dindar ve çok dindar olanlar da var. Aralar›nda arkadaﬂlar›m var, çok dindar
olanlar var. Fakat bunu göstermekten korkuyorlar. Korkular› ﬂu, yani biz de onlarla
ayn› paralelde gideriz, bunun sonunda kendimizi de daha fena anlatamaz hale geliriz. Onlar›n korkusu bu ve ben hak veriyorum asl›nda. Çünkü bizim onlarla bu kulvarda yar›ﬂmam›z mümkün de¤il. Birden bire neredeydi akl›n›z bunca senedir derler,
70-80 sene oldu Cumhuriyet ilan edileli derler. Yani bir zamanlar laikli¤i yerleﬂtirebilmek için yap›lan, gösterilen davran›ﬂ, sonunda yap›ﬂt›r›lm›ﬂ CHP’nin üstüne. ﬁimdi siz istedi¤iniz kadar a¤z›n›zla bülbül tutun inanmaz, inand›¤›n› kabul edelim, sizden daha iyisini yapar öteki. Sizin yapt›¤›n›z› Tansu’nun yapt›¤› gibi zanneder. Bak›n Tansu bile vazgeçmek zorunda kald› bu iﬂten. Bakt› ki olmuyor, yani üstünde
e¤riti duruyor. Bizim CHP’nin üstünde i¤reti durur yani laf aram›zda ﬂimdi. Ço¤u
dindar adam oldu¤u halde, yani ben tan›yorum bir k›sm›n›, hemen hepsini biliyorum
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aﬂa¤› yukar›. Yani dinsiz de var aralar›nda ama ço¤u dindar insan, orucunu tutar
namaz›n› k›lar. Yani o bak›mlardan bizim onlarla yar›ﬂmam›z mümkün de¤il. Biz ﬂunu anlatmal›y›z, kardeﬂim siyaset dünyasal bir iﬂ. “Siz akl›n›z› devﬂirin ﬂu siyaseti
dünyasal iﬂ haline getirin” diyebilmemiz laz›m.

Yahya Ar›kan
Evet arkadaﬂlar isterseniz burada söyleﬂimizi noktalayal›m. Baﬂka katk›
sunmak isteyen arkadaﬂ›m›z yoksa. Hassas bir konu, güncelli¤i Cumhuriyetin kuruluﬂundan beri tart›ﬂ›lmakta olan bir konuyu ele almaya çal›ﬂt›k. Ama Say›n Fincanc›o¤lu’nun anlatmak istedi¤i as›l önemli konu, düﬂüncelerimizi, ideolojimizi korkmadan net bir ﬂekilde anlatmaktan çal›ﬂmaktan geçiyor. Yap›lan e¤itim çal›ﬂmalar›ndan tutun, toplumun her olay›nda oldu¤umuz sürece zannediyorum kendimizi anlatabilece¤iz. De¤erli konu¤umuza sizler ad›na teﬂekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay
baﬂka bir Levent Söyleﬂisi’nde buluﬂmak dile¤iyle hoﬂçakal›n diyorum de¤erli arkadaﬂlar.

Yurdakul Fincanc›o¤l
Ve bu aile toplant›s›na beni kabul etti¤iniz için as›l ben teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Biz teﬂekkür ediyoruz.
********
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>>> “GÜLE GÜLE” F‹LM‹ SANATÇILARI ‹LE
LEVENT SÖYLEﬁ‹S‹
Yahya Ar›kan
Bizlere zaman ay›rd›klar› için de¤erli dostlar›m›za teﬂekkür ediyorum. Filmi
dün akﬂam hep birlikte izledik. Birçok arkadaﬂ›m, baﬂta ben dahil olmak üzere ikinci
kez izledik. Gerçekten ilk izledi¤im ile ikinci izledi¤im aras›nda ﬂahsen ayn› duygular›
yaﬂad›k. Tabii son y›llarda Türkiye’de bu tip filmleri arar olduk. Biraz önce de aﬂa¤›da da k›sa bir sohbetimiz oldu, ﬂu anda bir milyonu geçti zannediyorum izleyici say›s›. Filmi bir de¤erlendirelim. Filmde çok iﬂledi¤iniz önemli bir boyut vard›, dostluk
konusu, bir de kuﬂaklar aras›ndaki çeliﬂkiler boyutu. Bizim Levent Söyleﬂimizin
özelli¤i sohbet etmek. Önce de¤erli konuklar›m›z› dinlemek ve arkas›ndan da sizlerin
görüﬂlerini alarak sohbetimizi tamamlamak istiyoruz. Herkesi tan›yorsunuz, ama
bir kez daha de¤erli konuklar›m› tan›tmak istiyorum. ﬁükran Güngör beyefendi, hoﬂ
geldiniz diyorum. Say›n Zeki Alasya, de¤erli oyuncumuza hoﬂgeldiniz diyorum. Faruk
Aksoy filmimizin yap›mc›s› hoﬂgeldiniz diyorum.

Sanatç›lar
Hoﬂbulduk.

Yahya Ar›kan
Ve ilk sözü Say›n ﬁükran Güngör’e veriyorum efendim, buyurun.

ﬁükran Güngör
Eyvah! Ne söyleyeyim? Yani önce bir sorgu suale çekilelim de ondan sonra cevap vermeye çal›ﬂal›m. Yani ama bir arkadaﬂtan soru gelirse oradan baﬂlayabiliriz.
Yani cevap verebilecek durumdaysam cevapland›r›r›m onlar›. Bunun d›ﬂ›nda siz ne
düﬂünüyorsunuz mesela nereden baﬂlayay›m söze?

Yahya Ar›kan
ﬁimdi ﬁükran Bey dostluk üzerine konuﬂal›m yani filmin ana konusu dostlu¤u
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gayet geniﬂ bir ﬂekilde ele alm›ﬂs›n›z. Bu dostluklar› gerçek yaﬂam›m›zda görebiliyor muyuz? Bir yerden girelim, sohbette arkas› gelecektir muhakkak.

ﬁükran Güngör
Vallahi genellikle söylenen, sorulan, böyle dostluk var m›? Art›k bunlar de¤erini
kaybetmiﬂ de¤erler oldu¤u için nereden ç›kt› bu. Bence kaybolmuﬂ de¤erler de¤il
filmde gördükleriniz. Öyle olsayd›, her yaﬂtan Türkiye’deki seyircinin bu filme bu ra¤beti göstermesi imkans›z gibi geliyor bana. Yani bu dostlu¤u, bu fedakarl›¤›, bu arkadaﬂl›¤› yaﬂamayan insanlar nas›l olurda bu kadar zevk alabilir bu filmden? ‹nsan›
düﬂündürüyor bu. Demek bu de¤erler hala var, fakat çok kullan›lm›yor veya böyle
kullan›ld›¤› taktirde ne olurmuﬂ sorusu geliyor akla. ‹ﬂte bu oluyor. Bir milyondan
fazla seyirci bu filmi seyrediyor ve çok az aleyhte konuﬂan ç›k›yor. Genellikle seyircimizi memnun eden bir film oldu. Biz de bundan çok memnunuz. ‹nﬂallah bunun devam› gelir diye umuyoruz. Benim ﬂimdilik söyleyeceklerim bunlar.

Yahya Ar›kan
Peki, efendim teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi Zeki Bey, biraz da filme acaba bu tip
dostluklar›n çok azalmas›ndan dolay›, hasret duymaktan dolay› m› bu kadar talep
oluyor? E¤er sizin de bu konudaki bir de¤erlendirmenizi al›rsak.

Zeki Alasya
ﬁimdi izin verirseniz Faruk Bey’in “Böyle bir film çekece¤iz, bu filmde benimle,
bizlerle beraber olur musunuz” diye ilk buluﬂtu¤umuz günkü izlenimlerimi anlatmak
istiyorum.
The Marmara Otel'de, çok da sevimli olmayan, geçmiﬂte çok ac› olaylara sahne olmuﬂ kafesinin, aç›kça söyleyeyim beni çok rahat da ettirmeyen o atmosferinde ilk kez karﬂ›laﬂt›m Faruk Beyle. ‹smini duydu¤um, fakat karﬂ› karﬂ›ya gelmedi¤im genç bir adamd›, çok cesur bir prodüktördü. Ve de daha evvel seyretti¤im, çok
sevdi¤im, çok do¤ru da buldu¤um bir filmi var. O kadar tan›yordum kendisini. “Nedir
film?” dedim. Ya umumiyetle bu durumlarda prodüktör yada prodüktörün görevlendirdi¤i birisi olursa çok daha s›cak bir iliﬂki kuruluyor daha birinci dakikadan itibaren. Bir senaryo uzat›r ve ben okuyay›m dersiniz, böyle son derece biçimsel bir ﬂeydir bu. Okursunuz olur ya da olmaz deyip pazarl›¤a girersiniz. Böyle bir senaryo da
yoktu ortada, yani koltu¤unun alt›nda da bir senaryo yoktu. “Ben anlatay›m size
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a¤abey” dedi. Hikayeyi anlatt› ve ben kabul ettim. ﬁimdi bak›n burada kendisi, yani
ben profesyonel oyuncuyum ben bu filmden kaç para alaca¤›m, ne almayaca¤›m diye konuﬂmadan kabul ettim.

Faruk Aksoy
Hatta ben sordum para konusu konuﬂulmayacak m› diye.

Zeki Alasya
ﬁimdi b›rak, ben tad›n› ç›karay›m bu olay›n dedim. Hani o ﬂeye benzer, çok
sevdi¤iniz bir yeme¤i yedikten sonra ben öyle yapar›m, en az›ndan “Kahve içer misin?” dediklerinde “hay›r” derim, çünkü kahve tad› kal›rsa a¤z›mda. Oysa ben o sevdi¤im yeme¤in kals›n isterim bir süre. Hiç paraya bulaﬂmayal›m, u¤raﬂmayal›m dedim, filmin tad›n› ç›karay›m dedim. Eve gittikten sonra düﬂündüm, ﬂimdi böyle bir
filmde tabi etkileyen baﬂka ﬂeyler de var, örne¤in iﬂte Y›ld›z Kenter ve ﬁükran
Güngör gibi iki tane an›t isim var ve uzun y›llar geçmesine ra¤men bu meslekte
epey yaﬂlanmam›za ra¤men hiç bir arada çal›ﬂmam›ﬂ›z, bu da bu çok önemli etken.
Yönetmen de Zeki Ökten denilen bir dev, onunla da çal›ﬂmam›ﬂ›m. Reklamlarda falan çal›ﬂm›ﬂ›m ama sinema da çal›ﬂmam›ﬂ›m, bunlar da çok etken tabi. Ama ﬂimdi
düﬂünüyorum, bugünkü düﬂüncemle diyorum ki beni bu filme çeken hikayeydi. Eve
gittikten sonra hikaye üzerine düﬂündüm hemen de tabii bir insan›n beyni eleﬂtiri
yapmaya baﬂl›yor. Buras› ﬂöyle olsa daha m› iyi buras› öyle olsa, bir de yönetmenlik maceram oldu¤u için ben filmi çekmeye baﬂlad›m zaten anlat›rken.
Ama eve gittikten sonra ﬂunu düﬂündüm, böyle bir film Türkiye’de iﬂ yapar m›,
yaparsa ne kadar yapar? Bugün itiraf ediyorum ki yakalanan bu iﬂi beklemiyordum
aç›kça. Belli bir iﬂ yakalayacakt› ama “eh tamam iﬂte görevini yapt›” denecek bir iﬂ
yakalayacakt›, bana göre öyleydi. Böyle bir iﬂ yakalayabilece¤ini beklemiyordum.
Böyle bir iﬂ yakalanmas› ﬁükran Bey’in biraz evvel dedi¤i olay› do¤ruluyor. Yani demek ki bu de¤erler, dostluk, sevgi, kardeﬂlik, yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma, hoﬂgörü, isterseniz bir torban›n içine sokal›m hepsini, güzel duygular. 20’nci asr›n özellikle son
çeyre¤inde giderek yitirmeye baﬂlad›¤›m›z duygular bütünüyle unutulmuﬂ da de¤ildi. Hadi diyelim ki yaﬂlar› belli bir yaﬂ›n üstünde olan kuﬂak bunlar› tamamen unutmam›ﬂ da bunlardan yoksun büyüyen 25 yaﬂ›na kadar olan çocuklar›m›z, gençlerimiz, evlatlar›m›z nas›l düﬂünüyorlard›? Gördüm ki onlar da fark›ndayd›lar bu duy-
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gular›n. Nas›l fark›ndayd›lar? Benim iddiam ﬂu, baz› bilgiler son y›llarda yap›lan
araﬂt›rmalara göre içgüdüsel olarak, genetik olarak da taﬂ›nabilir. Demek ki bir
yerlerden genetik olarak gençlerimizin bu duygularla bizim yaﬂad›¤›m›z kadar s›cak
yaﬂamad›klar›, s›cak, iç içe olmad›klar› bu duygularla bile genetik olarak bir ba¤lant›
da var. Ben böyle izah edebiliyorum. Çünkü ﬂeyi hiç beklemiyordum, özellikle böyle
bir filmin gençlerle a¤›rl›kl› olarak çocuklar taraf›ndan bu kadar sevilece¤ini beklemiyordum. Bu ﬂimdi beni umutland›r›yor, iki nedenle umutland›r›yor aç›kça. Birincisi
umut etti¤im ﬂekilde 21’inci asr›n ilk çeyre¤inde bu de¤erler giderek yükselen de¤erler olacak, yaln›z Türkiye’de de¤il dünyada. Bunun ipuçlar›n› yakal›yorum. ‹kincisi,
üstüne gidildikçe ve bu tip film yapmaya heveslenen prodüktörlerin önü aç›ld›kça ki
bana göre Güle Güle’nin iyi iﬂ yapmas›n›n en önemli iﬂlevi budur, say›lar› artt›kça
bu filmlerin galiba duygularla iç içe olmam›z ve s›ms›cak sar›lmam›z daha da kolay
olacak diye düﬂünüyorum.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederiz efendim. Faruk Bey buyurun.

Faruk Aksoy
ﬁimdi ben bu filmi yapma karar›n› ﬂöyle verdim, kendi kiﬂisel hayat›mla da
ba¤lant›l› bir süreci var bunun. Genellikle son dönemlerde çevrede gördü¤üm bir y›¤›n ﬂey, kiﬂisel olarak beni çok rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂt›. Yani dehﬂet bir kirlenme yaﬂan›yor ve dünyan›n hiçbir yerinde olamayacak bir h›zla yeni bir insan yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Dolay›s›yla bana göre Türk insan›n›n geleneksel kimli¤i çok çabuk
ve h›zl› bir ﬂekilde benim tasvip etmedi¤im, illa kötüdür demiyorum bu yeni kimli¤e
ama çok tasvip etmedi¤im, bir çizgiye do¤ru gidiyordu. Bu insan kimli¤ini yeniden
insanlara, sinema seyircisine ve bütün kamuoyuna anlatmak için bu filmi yapmak
fikri do¤du bende. Bir baﬂka ﬂey o dönemde beni çok rahats›z eden bir tak›m skandal olaylar vard› Türkiye’de, yani kokainden sorgulanan insanlar›n üç gün sonra ald›klar› ücretlerinin üç misli artmas› falan gibi. Düﬂünün ki Türkiye’de kokainden dolay› narkotik ﬂube taraf›ndan sorgulanmak bile ücretinizi artt›ran bir unsur haline
geldi. Yani Allah korusun ben ﬂimdi 35 yaﬂ›nda bir adam›m. Urfal›y›m ben, Urfa’da
kalsayd›m 18’imde evlenmiﬂ olurdum, ﬂimdi de 17 yaﬂ›nda bir k›z›m olurdu. ﬁimdi
ben ne derdim bu k›za “Baba kokain içiyorum veya içmek istiyorum” dese ne der-
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dim? Dolay›s›yla öyle bir ﬂey yapmak istedim ki kesinlikle hiçbir skandala bulaﬂmam›ﬂ hepiniz aç›s›ndan son derece be¤enilen, tabii benim hem ﬁükran a¤abey ile hem
Y›ld›z Han›m›n tiyatrosuyla hem Metin a¤abey, Zeki a¤abeyin tiyatrosuyla da seyirci olarak çok yak›n bir temas›m vard›.
Dedim ki bu ola¤anüstü insanlar› bu tertemiz insanlar› bir sevgi ve dostluk filminde bir araya getireyim. Filmin do¤uﬂ fikri asl›nda budur. Sonra bunu nas›l ilginç
k›lar›m yani seyirlik bir ﬂey haline getirelim falan diye düﬂündük. Asl›nda benim senaristime ilk laf›m “Fatih yaﬂl› insanlara banka soydural›m” oldu, Fatih’in evinin teras›nda böyle bir laf söyledim. Sonra “Peki neden banka soyacaklar bu insanlar” diye kendimi de zorlad›m ve oturup onu 810 sayfal›k hale getirdim. ‹lk Y›ld›z Han›m ve
ﬁükran Bey ile ben bu filmin fikrini paylaﬂt›m daha sonra Zeki a¤abeyle paylaﬂt›m
daha sonra Metin Akp›nar’la ve Say›n Eﬂref Kolçak’la. Onlar›n da sizlere çok sevgileri var, bu arada bu filmde oynayan herkesin çok sevgileri var. ﬁimdi bu kadar
önemli insan›n, bu film çekimine bu kadar k›sa sürede yani Zeki a¤abey yar›m saat,
Y›ld›z Han›m yar›m saat de¤il, ﬁükran a¤abey yar›m saat, Metin Akp›nar telefon
konuﬂmas›yla falan ›s›n›nca “Galiba çok do¤ru bir ﬂey yap›yorum” gibi çok güçlü bir
cesaret ald›m. Sonra Avrupa Konseyi’nin bir sinema fonu var. O sinema fonundan
mali destek alarak bütçenin belli bir k›sm› önimaj taraf›ndan desteklenmiﬂtir. Önimaj›n 25 üye ülkesi var, Kuzeylisi var yani so¤uktan donan in sanlar var, Akdenizlisi var, Do¤u Avrupal›s› var, Orta Avrupal›s› var. Bu 25 üye ülkenin 25 temsilcisinin
oy birli¤i ile bu film destek alm›ﬂt›r ki bu önimaj tarihinde 11 y›ll›k bir organizasyondur o 3 ya da 4 filme nasip olmuﬂ bir durumdur. Gerekçeli karar›nda da filmin anlat›ld›¤› sevgi, dostluk ve aﬂk temalar›n›n dünyan›n bütün kül türlerinde en önemli
kavramlar oldu¤u ve nas›l bir insan kimli¤i yarat›rsak yaratal›m eninde sonunda
dönece¤imiz noktan›n asl›nda birbirimizi sevmek, dayan›ﬂma duygusu içinde olunmas› gerekti¤i belirtilmiﬂti.
ﬁimdi yurt d›ﬂ›ndan da böyle ola¤anüstü bir tepki görünce ben dedim ki “Galiba gerçekten muhteﬂem bir ﬂey yap›yorum”. Giderek kendimi ﬂiﬂirdim, ﬂiﬂirdim, ﬂiﬂirdim ve hemen söyleyeyim bu 5 insan› bir araya getirmek baﬂlang›çta bana en
çok heyecan veren ﬂeydi. Ama ﬂimdi bana baﬂka bir ﬂey daha ola¤anüstü heyecan
veriyor. Ben asl›nda 1 milyon kiﬂi bekliyordum baﬂ›ndan beri bu filme, fakat 1 milyon
kiﬂiyi kendim için en üst hedef olarak koymuﬂtum. ﬁimdi görünüyor ki Avrupa gösterimiyle beraber bu filmi en az 2,5 milyon insana biz seyrettirece¤iz. Bu benim için
de sürpriz bir durumdu, çok sevindirici bir durum fakat bir yap›mc› olarak buradan

1898

1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹ <<<

8 levent 2.QXP

10/4/08

4:43 PM

Page 1899

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

ﬂu kadar, ﬂu kadar milyon dolar para kazanmak duygusu de¤ildi benimki zaten.
ﬁimdi sinema salonlar›ndan ç›kan insanlar› görüyoruz ve bu filmi ben 6 kere seyrettim. Seyirci nas›l tepkiler veriyor gördüm, nas›l bir duyguyla sinema salonundan
ayr›l›yor. Yani düﬂünün ki bir kere sinema salonunda ﬂöyle bir atmosfer, türbanl›
genç k›zlar, daha modern genç k›zlar, genç erkekler, 10 yaﬂ›nda çocuklar, 6570 yaﬂ›nda insanlar, 80 yaﬂ›nda dedeler hep birlikte film seyrediyorlar. Yani demek ki
yaﬂ üstü, ideolojiler üstü bir kavram yaratm›ﬂ›z. Zaten filmin ilanlar›nda, gazete
ilanlar›nda bunu görüyorsunuz zannediyorum. Türkiye’de ideolojik olarak bir araya
gelmeleri, birinin ak dedi¤ine öbürünün kara dedi¤i bir tak›m yay›n organlar› var. Bu
yay›n organlar›n›n hepsinin üzerinde uzlaﬂt›¤› son dönemlerde belki de tek vaka.
Neden? Çünkü faydas›z sevgi. San›yorum do¤ru bir ﬂey yapt›k. ﬁimdi tabii filmin
seyircileri olarak muhtemelen filmin bir tak›m yönlerini eleﬂtireceksiniz, bizim de
eleﬂtirdi¤imiz yanlar› var ve onlar› konuﬂaca¤›z. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Tabii filmi film yapan 5 güzel insan› bir araya getirmenin
çok önemli bir özelli¤i de var. Tabii sizin çal›ﬂman›za ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan da filmi
dün akﬂam yaklaﬂ›k 300 arkadaﬂ›m›zla izledik.

Faruk Aksoy
Telefonda bana 300 kiﬂi filme gidiyoruz denildi¤inde vallahi baya¤› alk›ﬂlad›m
yani telefonu kapatt›ktan sonra.

Yahya Ar›kan
‹sterseniz dostlar sizlerin düﬂüncelerini alal›m, yorumlar›n›z nedir?

Zeki Alasya
Sorular› da taﬂ›yor olabilir.

Yahya Ar›kan
Devam edelim. Buyurun Hakan Bey.

Bir Kat›l›mc›
ﬁimdi benim önce Faruk Bey’i tebrik etmem laz›m. Çok güzel bir film ve oyuncular harika bir oyun ç›karm›ﬂlar. Bir gazetede köﬂe yazar›m›z›n yaz›s›nda biraz
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eleﬂtiri vard›, ondan korkarak eﬂimle evde tart›ﬂarak gitmiﬂtim. Çünkü Zeki Alasya,
Metin Akp›nar muhteﬂem bir ikili, di¤er taraf da yine ayn›. ﬁükran Bey ve Y›ld›z Han›m ayr› bir ikilikleri var. Benim korkum ﬂuydu: “Birbirlerini çok iyi tan›yan iki ayr›
grup var, o gruplar birbirlerinin elektriklerini alabilirler mi?” Ben ondan korkuyordum
ve Faruk Bey bunu nas›l sa¤lad›n›z, ayriyeten oyuncular›m›za soruyorum sizler nas›l böyle bir kaynaﬂma yapt›n›z?

Faruk Aksoy
Onu ben sa¤lamad›m, yani bu insanlar› bir araya getirdim. Filmimizin yönetmeni Zeki Ökten, filmi Zeki Ökten çekti. Fakat ben de bu birliktelikte zaten sizin yaﬂad›¤›n›z kayg›y› yaﬂamad›m. Yani ola¤anüstü oyuncular ne gerektirirse yorumlarlar, yani farkl› ekollerden geldikleri do¤rudur. Ama yaln›z böyle bir kayg› duymad›m
bu 5 kiﬂiyle konuﬂurken.

Zeki Alasya
Ama gene de tabii özetle bunun baﬂar›s›n›n do¤rudan do¤ruya yönetmene ait
oldu¤unun alt›n› çizmek laz›m. Yani Faruk Bey’in dedi¤i gibi iﬂte malzeme bu. Bir
araya geliyorlar, o malzemeden lezzetli bir yemek yapmak özellikle sinemada sadece ve sadece yönetmenin bilece¤i, yönetmenin baﬂaraca¤› iﬂ. Keﬂke aram›zda olsayd› da…

Faruk Aksoy
O çok utangaçt›r onun için gelemedi.

Muammer Keskin
Biz ça¤›rd›k ama.

Yahya Ar›kan
Do¤an Bey buyurun.

Bir Kat›l›mc›
Ben eleﬂtiri olarak bir ﬂeyi söyleyece¤im. Türk milleti olarak biz mendil pek
kullanmay›z. Siz bu mendilleri niye da¤›t›n›z?
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Faruk Aksoy
Eczac›baﬂ›’n›n öyle önerisi olsa bana Güle Güle ﬂeyleri…

Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar buyurun. Hayati Bey buyurun.

Zeki Alasya
Tabi gerçek d›ﬂ› ama öylesine dostluk öylesine sevgi çemberinde buluﬂmuﬂ 5
kiﬂinin birinin baﬂ›na beklenmedik bir felaket gelirse ve de onlar o arkadaﬂlar›na
yard›m etmek için mücadele verirler. Zorlayabilecekleri bütün kap›lar› zorlarlar ve
hiçbir ﬂekilde bir çare bulamazlarsa sonuçta varacaklar› biraz gerçek d›ﬂ› biraz
abart›l› olacakt›r. Yani banka soyabilirlerdi, bir pedall› makine ele geçirip para basabilirlerdi, bunlar›n hepsi kendi içinde abart›l› olurdu. Ama abart› derken olay›n
ola¤anüstü yönünün bu noktas›nda var diye düﬂünüyorum bu bir. ‹kincisi, Güle Güle bir sevgi masal›. Masal›n alt›n› çiziyorum fakat bütünüyle masal diye bakm›yorum ama bir sevgi baz›nda b›rak›n o sevgi masal›nda bu yaﬂlar› 60’›n üzerinde 4
tane adam ölmek üzere olan arkadaﬂlar› için bu delili¤i bu abart›l› ﬂeyi yaps›n diye
düﬂünüyorum ben. Baﬂta biz de eleﬂtirdik kendi içimizde ama böyle bir sonuca vard›k yani. Korkmayal›m ve cesaretle üzerine gidelim dedik. Sinema çok ac›mas›z. Bak›n›z, isteseydik biz banka soygunu öncesinde fikirlerini ortaya koyard›k, çal›ﬂmalar›n› yapt›r›rd›k, banka soygununu görmeden de bankay› soydurabilirdik. Çok klasik
bir örnektir bu, bileniniz var bilmeyeniniz var ama klasik bir örnek oldu¤u için bir
cümle ile söyleyeyim. Tren seyretmekte olan bir insan resimleyecekseniz sinemada,
illa treni görmek zorunda de¤ilsiniz. Bir insan› oturtursunuz surat›ndan belli ›ﬂ›klar
geçirirsiniz, geçmekte olan bir tren efekti koydu¤unuz zaman o insan treni seyreder olur. Do¤ru mu? Burada da bankan›n soyulmas›n› görmeden de paray› ald›lar
deyip do¤rudan da arabalar›na girebilirdik oraya. Ama biz o abart›dan korkmad›k
aç›kça. Hatta belki de bu masal›n içinde onu gerekli bulduk. Hat›rlatmak gerekirse
en ac›kl› masallarda bile böyle çok güldü¤ümüz, hoﬂumuza giden yerler vard›r. Güle
Güle’nin banka soygunu da bu masal›n galiba öyle yeri. Evet.

Faruk Aksoy
Biz isteseydik ayn› zaman da o soygunu çok planl›, çok daha inand›r›c› yapard›k. Fakat biz onu özellikle yapmad›k, ciddi bir soygun sahnesi olarak tasarlayabi-
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lirdik olay›. Bu iﬂin çocuksu yan›, yani karakterlerimizin çocuklaﬂt›¤›, çocukça ve ak›l
d›ﬂ› ﬂeyler yapmaya karar verdikleri an. Çünkü daha önce hayatlar›nda belki trafik
polisiyle bile karﬂ›laﬂmam›ﬂlar. Dolay›s›yla iﬂin o k›sm› Zeki a¤abeyin dedi¤i gibi ﬂimdi bizim filmimizin ilk yar›s› daha gerçek temeller üzerine oturuyor. ‹kinci yar›s›nda
daha masals›, daha fantastik bir anlat›m izliyoruz. Bu da bilinçli bir tercihti. Yönetmenin ve hepimizin, iﬂin içinde yer alan hepimizin bilinçli tercihiydi. Dolay›s›yla
orada bir tezat yok e¤er bir abart› varsa sinema ayn› zamanda bir abart›n›n sanat›d›r.

Bir Kat›l›mc›
‹kinci sorum, tabii bu film sevgi üzerine kurulmuﬂ. Çok özledi¤imiz, çok hasret
duydu¤umuz ﬂey bu sevgi. Çünkü insanlar›n yuvas›z oldu¤u bir dönemde böyle bir
film bizi gerçekten çok duyguland›rd›.

Yahya Ar›kan
Sevgi ve de dayan›ﬂma.

Kat›l›mc›
Evet. ﬁimdi uluslararas› platformda acaba bu filmin iﬂ yapma veya gösterilme durumu ne olabilir, böyle bir ﬂey düﬂünüyor musunuz?

Faruk Aksoy
Evet ﬂimdi uluslararas› alanda filmi popüler k›lma yöntemleri çok bellidir.
Filmlerin çeﬂitli markalar› vard›r, yani dünyan›n her yerinde bu markalar birinci olarak oyuncudur, ikinci olarak yönetmendir, üçüncü olarak da yap›mc›d›r. Yani insanlar oyuncusuna göre filme gider, yönetmenine göre filme gider ya da bir yap›m ﬂirketi vard›r ki hep çok iyi filmler yap›yordur, o ﬂirketin yapt›¤› filmlere gider. ﬁimdi
aç›kça ne yaz›k ki bunun için de günahlardan biri de Türkiye’deki yap›mc›lar›d›r. Onu
da ben, benden önceki kuﬂa¤a bir eleﬂtiri olarak söylemek istiyorum. Bizim yurt d›ﬂ›nda ﬂu anda bir markam›z yok, yani Türkiye’nin bu son derece önemli ve dünya
çap›ndaki oyuncular› ne yaz›k ki yurt d›ﬂ›nda bilinmiyor. Demek ki oyuncusuna göre
filme gidemeyecekler, yönetmenimiz ne yaz›k ki yurt d›ﬂ›nda bilinmiyor ve yap›mc›m›z ne yaz›k ki yurt d›ﬂ›nda bilinmiyor. Ancak bu filmin konusu baﬂka. Bir tak›m örnek filmler var, mesela en son Oscar alan hikaye neydi, Herﬂey Güzeldir. Orada da
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asl›nda ayn› durum vard›. Fakat Amerikal› bir dev ﬂirket o filmi her nedense sat›n
ald›, ola¤anüstü bir giﬂe baﬂar›s›na taﬂ›d›. ﬁimdi bizim filmimiz Bat› Avrupa’n›n tamam›nda gösterilecek. Bizim zaten Frans›z bir ortak yap›mc›m›z var. Frans›z ortak
yap›mc›m›z filmi Fransa’da önümüzdeki sinema sezonunda dublajl› olarak oynatacak. Dublajl› olarak oynatmas› demek en az 40-50 kopya yani en az 40- 50 sinema salonunda bu film oynayacak olmas› anlam›na geliyor. Almanya’da, Belçika’da,
Avusturya’da, ‹sviçre’de ve Hollanda’da Warner Bross taraf›ndan bu film da¤›t›lacak ve oradaki Türkler ve yabanc›lara bu filmi izlettirmeye çal›ﬂaca¤›z. Da¤›t›mc›n›n
hedefi büyük onu da söyleyeyim. Eﬂk›ya ve Propaganda filmleri var bunlar 200’er
bin kiﬂi civar›nda seyirci toplad›lar. Da¤›t›mc›n›n bu filmden beklentisi 200 bin rakam›n›n en az ikiye katlanaca¤› yönünde. Burada tabii oyuncular›m›z›n yurt d›ﬂ›ndaki Türkler taraf›ndan tan›n›yor ve çok seviliyor ve çok sayg› duyuluyor olmas› temel mesele. Di¤er temel mesele de onlarla birlikte onlar›n arkadaﬂlar› gidip filmi
seyredecekler Almanlar, Belçikal›lar, ‹sviçreliler biz onlar›n da iﬂte burada bizde yarat›lan duygu orada da onlar için yarat›lm›ﬂ olacak ve bundan dolay› bu filmin bu
ülkelerde biz popüler olaca¤›n› teorik olarak varsay›yoruz ve onu diliyoruz.

Yahya Ar›kan
Muammer Bey.

Muammer Keskin
Evet, öncelikle Faruk Bey’e gerçekten teﬂekkür ederiz, yeni dünya düzeni içerisinde böyle bir filme özellikle cesaret etti¤iniz için. Oyuncular›m›z, zaten hepimizin
y›lard›r hem tiyatrodan hem de sinemadan be¤eniyle izledi¤imiz insanlar. Sizin
cümlelerinizden bir soruyu yöneltmek istiyorum. ﬁimdi söylediniz ki 10 yaﬂ›ndan 70
yaﬂ›na kadar bu insanlar filmi izledi. Filmde eksik gördü¤üm, kendi nam›ma eksik
gördü¤üm yeni bir kuﬂa¤› dostlu¤unu öne ç›kar›yor sunuz ki bu dostlu¤a hakikaten
bu yeni dünya düzeni bize bir çok ﬂeyi dayatt›, dostluklar›m›z› hep unuttuk. Genç
kuﬂakla ilgili orada görüntüler vard› ama yeterli düzeyde de¤ildi. Örne¤in kendi aile
yaﬂam›mdan örnek vereyim, iki çocuk babas›y›m zaman zaman çocuklar›mla diyalog
eksikli¤imiz oluyor veya bu ﬂu an ki bu ortam içerisinde belli. Orada da yans›tt›¤›n›z
ﬂeyler var ama acaba bunu paralel olarak soruyorum, filmin devam› var m›? Böyle
bir ﬂey düﬂünüyor musunuz?
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Faruk Aksoy
Ne dersiniz a¤abey var m› bir ﬂey?

Zeki Alasya
Kendi aram›zda esprisini yapt›k.

Yahya Ar›kan
‹zin verirseniz küçük bir parantez açmak istiyorum. Yani genç nesil çok duyars›z gösterilmiﬂ filmde. Yani onu biraz açal›m. Buyurun.

Muammer Keskin
Hay›r, hemen bir ﬂimdi bitireyim. Bu konuda zaten biz filmi izlerken de daha
do¤rusu ﬂöyle de de¤erlendirilebilir, film vizyondan kalkmak üzere biz vizyona girdi¤inde de böyle bir ﬂey düﬂündük. ‹stanbul Odas› olarak ama konjonktür uygun gelmedi, tam filmin sonuna do¤ru izledik, hatta bu konuda tereddütler de oluﬂtu, izleyelim mi izlemeyelim mi diye ama gördük ki hakikaten bir kez izleyen ikinci kez de izlemeye zevkle geldi, izledi.

Faruk Aksoy
Neden tereddüt ettiniz mesela?

Muammer Keskin
Sonra geldi insanlar›n ço¤u izledi, toplu izlemek aç›s›ndan.

Faruk Aksoy
Tek tek gidip izleme aç›s›ndan de¤il.

Muammer Keskin
Tek izleyenler aç›s›ndan herkes ço¤unlukla izlemiﬂti. Filmi ikinci kez izleyenlerin
say›s› da izlemeyenler kadar vard›r diye. ﬁimdi biz buna karar verirken de aç›kças›
ben bu çeliﬂkileri arkadaﬂlar›m›z abart› diye ifade etti, siz onu sinema dilinle de ifade ettiniz, yani elbette abart› olacak. Ama bugün çocuklar›m›z bilgisayar›n önünden kalkm›yor, bugün çocuklar›m›z bireyselliklerini öne ç›kar›yor veya belli bir genç
nesil diyelim, kuﬂak diyelim biz de bu konuda yetersiz kal›yoruz birey olarak. Belki
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sizler de sanatç› olarak veya topluma yön veren insanlar olarak, çünkü sonuçta bir
ülkenin sanatç›lar› her ﬂeyden önemli, yani bizde buradaki toplulukta en az›ndan…

Faruk Aksoy
Sizler de fevkaladesiniz.

Muammer Keskin
Ben gerçekten samimi olarak söylüyorum. Yani bu anlamda hakikaten yeni bir
vizyon veya yeni bir bak›ﬂ aç›s›yla filmin devam› olabilir, farkl› olabilir ya da düﬂünüyor musunuz, hem oyuncular itibar›yla hem de yönetmen itibar›yla.

Zeki Alasya
Tekrar müsaade eder misiniz söyleyeyim?

Yahya Ar›kan
Tabii, tabii.

Zeki Alasya
Hepimiz minik senaryolar yazd›k, “Güle Güle 2” yani. Oysa tabi samimiyetle
söyleyeyim böyle bir ﬂey yok. Öyle bir baﬂlad› ve bitti, güzel olan buydu. Ama ben
ﬂahsen söyledi¤iniz anlamda kuﬂaklar›n aras›ndaki kopuklu¤u ortadan kald›racak,
bir yeni sevgi ba¤›n› öne ç›karacak bir senaryo üzerinde çal›ﬂma yap›yorum ve Faruk Bey de di¤er dostlar›m›z da ﬁükran Bey de bunu ilk defa duyuyorlar. Böyle bir
ﬂeye de ihtiyaç oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü e¤er bir toplumsal bar›ﬂtan, bir sevgi yuma¤›ndan söz ediyorsak, bu yaln›zca belli bir kuﬂa¤›n içinde bulundu¤u sevgi
yuma¤› olmayacakt›r, bundan emin olunuz. 7’den 70’e herkesin birbirini gerçekten
kucaklad›¤› bir sevgi yuma¤› olacakt›r. Böyle bir çal›ﬂmam var. Endiﬂem çok benzer
bu iﬂin devam› gibi olmas›n olay›. Çünkü aç›kça ifade edeyim, kadro çok belirleyici olmas›n istiyorum. Nas›l çözece¤im bilmiyorum ama böyle bir düﬂüncem var ve üzerinde çal›ﬂ›yorum.

ﬁükran Güngör
Filmde, yemek sahnesinde yaﬂananlar…
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Muammer Keskin
Sizle, Zeki Bey aras›ndaki mi?

ﬁükran Güngör
Hay›r, hay›r Eﬂref ile Y›ld›z ve onlar›n çocuklar›. O çocu¤un davran›ﬂ› nas›l geldi mesela…

Zeki Alasya
O¤lan›n de¤il mi?

ﬁükran Güngör
O¤lan›n.

Muammer Keskin
ﬁimdi ben kendi ad›ma söyleyeyim. Bunlar hayatta yaﬂanan ﬂeyler. ﬁimdi bir
ﬂey var ki gerçekten herkes taraf›ndan biliniyor ama toplumun genel bak›ﬂ aç›s›ndan onlar ifade edilmiyor. Kendimizle, ikili konuﬂmalar›m›zda veya farkl› konuﬂmalar›m›zda hep kendimize gem vuruyoruz, bu do¤ru de¤il. Ama gerçek hayat bunun içerisinde. O yap›s›yla ben yans›tmas›n› do¤ru görüyorum. Ama burada o kuﬂakla ilgili
mesaj çok daha az verilmiﬂ gibi geldi bana.

ﬁükran Güngör
Mesaja gerek yok ki.

Muammer Keskin
Hay›r, zaten mesaj aç›s›ndan peki söylenen de yanl›ﬂ oluyor. Mesaj aç›s›ndan
de¤il de gençlerle ilgili sizin kuﬂa¤›n›zla ilgili ve gençlerin aras›ndaki iletiﬂimi biraz
daha artt›racak veya onun yans›mas›n› biraz daha yans›tacak belki tam ifade edemedim ama…

ﬁükran Güngör
‹letiﬂim kurmak o tip insanlarla çok zor. Yani ﬂimdi yaﬂamakta oldu¤umuz en
büyük trajedi bu bence.
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Muammer Keskin
Do¤ru.

ﬁükran Güngör
O çocu¤u, ne yapars›n›z yap›n düzeltemezsiniz. Bir defa o yaﬂa kadar gelmiﬂ,
öyle yaﬂamaya al›ﬂm›ﬂ, öyle konuﬂmaya al›ﬂm›ﬂ ve düzelmez kolay kolay. ‹ﬂte bütün çaba bunlar›n say›s›n› azaltmak. Hiç olmazsa onlar biraz trajedide kals›nlar istiyoruz hepimiz ve buna imkan›m›z yok. Çünkü ana baban›n çocu¤u görme saatleri o
kadar muayyen ki onun üzerinde müessir olmas› mümkün olmuyor. Yani akﬂam
geldi¤inde çocuk yatm›ﬂ oluyor, sabah iﬂe gitti¤i zaman çocuk daha uyanmam›ﬂ
oluyor. Yani ne zaman ailesi ile beraber olacak da ortak de¤erleri paylaﬂacak. Onun
için zaman zaman insan bir ümitsizleﬂiyor ne yaz›k ki ama bunu filmlerle düzeltebilir misiniz, okullarla düzeltebilir misiniz, kaç ö¤retmeniniz var bu eksikli¤i hissedip
de çocukta onun tersine bir davran›ﬂ› elde edecek. Yani bunlar insan› biraz üzüyor
do¤rusu. Ama iﬂte bu kadar yap›labiliyor, bu filmde de bu kadar göstermiﬂ. Dokunuyor insana bana çok dokunuyor o sahne. Yani ﬂu adama bak, bu adam›n çocu¤u
bu mu inanamazs›n›z.

Bir Kat›l›mc›
Neden dokunuyor size, pardon bir ﬂey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Toplumu, metropoliten toplumu ﬂekillendiren insan tipi o. Yani yukar›dan at›yoruz, makineler aras›ndan insan› aﬂa¤›dan o ç›k›yor. Bu çocuklar böyle yetiﬂiyor. Yani televizyonda bunu görüyor, bencilli¤i görüyor, iﬂte gazetede, televizyonda köﬂe dönmecili¤i, iﬂ bitiricili¤i görüyor. Yani maalesef 12 Eylül’den sonra hatta 1950’den sonra
Türkiye bir darbe yemiﬂ bir ilericilik 50’de, 60’da biraz iﬂte demokratik güçler menzil kazanm›ﬂt›r ama 12 Eylül 1980’den sonra ekonomik çöküntü ile birlikte ahlaksal
çöküntüde gelmiﬂtir ve toplumun kiﬂilere enjekte etti¤i ﬂeydir köﬂe dönmece.

ﬁükran Güngör
Ayn› ﬂeyi söylüyoruz.

Bir Kat›l›mc›
Tamam, yani onun için laz›m, gelmemesi laz›m. Yani insanlar› o yöne do¤ru itiyor kanalize ediyor, sistem o yöne do¤ru kanalize ediyor.
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Muammer Keskin
ﬁükran Bey’in söyledi¤i o de¤il.

Yahya Ar›kan
K›sa girerseniz tamam.

Zeki Alasya
Bende bir ﬂey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Nedenlerini bildi¤iniz
olaylar›n tuhaf gelmesi ﬂaﬂ›rtmas›n sizi. Tuhaf gelmezse o duyars›zl›¤›n›z ﬂaﬂ›rts›n
diye düﬂünüyorum. Çünkü kabul edici bir tav›rla “Bu böyle art›k bunu da böyle kabul
etmek zorunday›z” gibi bir duruma gireriz e¤er.

Kat›l›mc›
Normal olan herkese tuhaf gelir. Normal olan da yani bizim toplumumuz da
normal bir yap›ya gelmiﬂ onu demek istiyorum. Normal olan hepimizin…

Zeki Alasya
Anlad›m da o olay›n sanatç›ya tuhaf gelmesi kadar do¤al bir ﬂey yok. Niye
tuhaf geldi diye onu sormay›n, yani nedenlerini biliyoruz tabii de yine tuhaf geliyor.

Yahya Ar›kan
ﬁimdi bir soru. Güner Yaman dönece¤im. Güner Yaman’a huzurlar›n›zda teﬂekkür etmek istiyorum.

Faruk Aksoy
Pardon bir ﬂey söylemek istiyorum genç kuﬂakla ilgili.

Yahya Ar›kan
Buyurun bir ﬂey söylemek istiyorsunuz, buyurun.

Faruk Aksoy
ﬁimdi bir kere bu filmde 3 tane temel genç karakter var. Bir tanesi kahveci
Bilal. Ne kadar tatl› bir çocuk. Bu yaﬂta insanlarla iliﬂki kurmay› becerebilen, yaﬂl›
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insanlar›m›z›n da kendisiyle iliﬂki kurmaktan keyif ald›¤› bir karakter. ‹kinci önemli
genç karakter “Arzu” karakteri yani Eﬂref Bey’le Y›ld›z Han›m’›n k›z›. ﬁimdi bak›n bir
de orada “28 yaﬂ›nday›m baba tabi ki ben yaln›z yaﬂayaca¤›m” diyor ve biz bunu
büyük bir keyifle söylüyoruz ki geleneksel yap›ya çok uygun olmamakla beraber fikren do¤ru geliyor. Yani 28 yaﬂ›ndaki bir k›z art›k kendi evinde oturmak istiyorsa b›rakal›m otursun. Buna feci sempatik bak›yoruz. Asl›nda içi sevgi dolu, p›r›l p›r›l bir
k›z ama fiilen baﬂka bir dönemde yaﬂad›¤› için fiilen yaﬂayabilecek bir durumda de¤il. Bu da Metin Akp›nar’la vapurdaki sohbetlerinde çok net bir biçimde ortaya ç›k›yor. Yani Metin Akp›nar o ütopik aﬂk›n› anlat›rken yönetmen Arzu’nun gözlerini görüyor. Asl›nda Arzu’nun yaﬂamak istedi¤ini aç›kl›yor anlatabiliyor muyum? Belki fiilen böyle yaﬂad›. ﬁimdi orada da biz Arzu’ya son derece s›cak yaklaﬂ›yoruz. Öbürü
kim telefonla cep telefonuyla konuﬂan, ﬂimdi biz cep telefonuyla konuﬂan› antipatik
k›lacak hiç bir sinematografik türü kullanmad›k. Yaln›zca bir adam var yani ﬂunu
ben söylemek istiyorum ki evrim bu süreç yaﬂan›r ve gereklidir de. Onun için bu filmdeki bütün karakterleri çok seviyorum. Çünkü evrim geriye insan hep ileriye gider.
“Önceden daha iyiydi ﬂimdi kötüyüz falan diyemiyorum” ben. Belki önceden daha
ileriye z›plamak için böyle bir süreç yaﬂamam›z gerekiyor. Dolay›s›yla biz bu filmin
bütün karakterlerini seviyoruz, gençlerini de, yaﬂl›lar›n› da hatta kasap Zinnur’u da
seviyoruz Galatasarayl› olmas›na ra¤men.

Yahya Ar›kan:
Güner Yaman buyurun.

Güner Yaman
Öncelikle hem kutluyorum hem de böyle bir filmi izlerken ald›¤›m keyfi anlatam›yorum. Yaln›z beni rahats›z eden, filmi izlerken bir ﬂey oldu seyirci olarak. Her
karede güçlü oyuncu kadrosu oldu¤u için her birinin yüzlerini yakalamak istiyordum,
bir telaﬂ›m vard›. ‹ﬂte arkadaki mekanlar› yakalamak istiyordum hepsi kayd› gitti.
‹ﬂte bir televizyonun üstündeki örtüye bakamad›m, bir manzaraya bakamad›m, süre de k›sayd› bir ﬂeyler s›k›ﬂt›r›lm›ﬂm›yd› yetmedi süre bana.

Faruk Aksoy
Çok zekice bir ﬂey söylediniz, 56 kere seyretmeniz için öyle yapt›k.
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Güner Yaman
Evet, ama gitsem gene yakalayamayaca¤›m, yani kadro çok güçlü ve k›sa geldi bana bu süre. ﬁöyle 3 saat falan sürseydi çok keyif alacakt›m, bir telaﬂ oldu
bende. Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Buyurun.

Bir Kat›l›mc›
Önce ben hepinize hoﬂ geldiniz diyorum aram›za. Benim sorum Faruk Bey’e.
Ben biliyorum ki Zeki Ökten böyle projelere girmiyor ya da çekimser kal›yor. Önce ilk
sorum Zeki Bey’i nas›l ikna ettiniz?

Faruk Aksoy
Yar›m saatte onu da ikna ettim.

Kat›l›mc›
Niye Zeki Bey’i seçtiniz baﬂkas› olamaz m›yd›?

Faruk Aksoy
Zeki Ökten Türkiye’nin en önemli sinema yönetmenlerinden biri. Bunlar›n say›s›
da bana göre çok de¤il. Yani son dönemde hala aktif olarak film çekebilecek durumda olanlardan söz ediyorum. Yoksa tabii ki Metin Erksan, Lütfü Akat bunlar son
derece önemli yönetmenlerimiz, son derece dünya çap›nda yönetmenlerimiz. Zeki
Ökten’in bütün filmlerini seyrettim say›l›r. Hem mizah› anlatabilen hem de dramaturgisi son derece sa¤lam olan bir yönetmen. Yani bizim filmimizin anlat›m biçimi
olarak ihtiyaç duydu¤u bir yönetmendi. 11 y›ld›r film çekmiyordu. Ben aç›kça onunla
telefonla konuﬂup randevulaﬂt›¤›mda oraya çok da umutlu gitmemiﬂtim. Çünkü çeﬂitli k›rg›nl›klar› vard›, film çekmeme sebepleri vard›. Birde kendisinin bir yap›m ﬂirketi var yani bir orta¤› var. Dolay›s›yla bir baﬂka yap›mc›n›n filmini yönetmek fikri
de ona çok s›cak gelmiﬂti. Onunla da Akmerkez’in kafesinde buluﬂtuk. Ben hep kafelerde buluﬂarak hallettim bu iﬂleri.
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Zeki Alasya
Kafelerde bir ﬂey var yani.

Faruk Aksoy
Ona anlatt›m yapmak istedi¤im filmi, Zeki a¤abeye anlatt›¤›m gibi. “Tamam,
bu filmi çekiyorum” dedi ve ben çok sevinerek kalkt›m, gittim oradan. Daha sonra
geliﬂen süreçte çok güzel oldu, oyuncular›m›z, yönetmenimiz ve senaristimiz ve ben
hep birlikte oluﬂturduk bunu, bütün geliﬂim sürecini. Yani oyuncularla ilgili fikir
al›ﬂveriﬂinde bulunduk, senaryo ile ilgili fikir al›ﬂ veriﬂinde bulunduk bu filmin o yan›
da benim çok hoﬂuma gidiyor. Gerçekten çok ça¤daﬂ bir yap›m oldu. Belki onun için
bu kadar baﬂar›l› oldular. Aram›zdan hiç kimse en iyi ben bilirim demedi. Yani sinemac›l›k kolektif bir faaliyet o ruha en uygun çal›ﬂmalardan birisi oldu.

Yahya Ar›kan
Siz.

Bir Kat›l›mc›
Evet, ben film hakk›ndaki soruma geçmeden önce öncelikle sizler gibi sanatç›lara sahip oldu¤umuz için ﬂükrettim. Sizler iyi ki vars›n›z. Filmle ilgili medyada takip etti¤im ölçüde eleﬂtiriler tabii a¤›rl›kl› olarak yer ald›. Orada bir ﬂey dikkatimi
çekti.

Faruk Aksoy
Bir kiﬂi eleﬂtiriyor.

Faruk Aksoy
Evet. Al›nt› yönünde oldu¤u ﬂeklinde.

Kat›l›mc›
Tabi bu referans verilen filmi falan izlemedim bilemiyorum. ‹lk önce bu filmin
yap›mc›s› olarak size sormam gerekiyor herhalde. Al›nt› m›?
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Faruk Aksoy
ﬁimdi bak›n Say›n H›ncal Uluç biraz enteresan bir ﬂahsiyet. Her ﬂeyi eleﬂtirerek para kazanan bir insan. O da onun üslubu. Yani bazen bu eleﬂtirisi samimi, bazen gayri samimi. ﬁunu söyleyeyim ki biz onu dava edece¤iz önümüzdeki hafta. Ben
bir dava açaca¤›m ona. Çünkü bu film ile ilgili 6 tane yaz› yazd›. Dünyan›n hiçbir yerinde, üstelik sinema eleﬂtirmeni falan filan de¤ilseniz bir filmle ilgili 6 kere yaz›
yazmazs›n›z. Beﬂ kere yazd›, bak›n baﬂl›k ﬂuydu: “Arabesk alaturka bir love story”,
ilk eleﬂtiri yaz›s›. ‹ﬂte tam bu Türkiye’nin Bat›c› ayr›mc›l›¤›. Bat›c› diyorum, yani
kendisi d›ﬂar›dan bakar, ayn› normlarla bakar, baﬂka bir gözün Avrupa kültürü
normlar›yla, yani kendini asl›nda aﬂa¤›lam›ﬂ olur. Kendinden ve Türk vatandaﬂ› olma durumundan Türk kimli¤i taﬂ›ma durumundan. Bu benim için övgüdür alaturka
bir ﬂey yapmak. Yani Frans›zca bir sözcüktür alaturka, Türk iﬂi demek ala, Frans›z
filmler niye yapay›m, tabii ki ben alaturka film yapaca¤›m.
Biz bunu bir iki yerde söyledik onu rahats›z etti. Ondan sonra yazmaya devam etti ve en son seyretmedi¤i bir filmi çald›¤›m›z› iddia etti. Ben 2 gün önce
TRT’ye senaristimi yollad›m, ﬂu filmi seyret bakal›m neymiﬂ hikaye. Efendim tek
benzerlik ﬂu, 3 karakter var filmde 3 arkadaﬂ. Adam›n biri Nazi döneminde Almanya’da bir kad›na aﬂ›k olmuﬂ, her biri son dileklerini bir zarfa yazm›ﬂlar, di¤erinin baﬂ›na bir ﬂey gelirse o dile¤i gerçekleﬂtirmek üzere di¤erleri harekete geçecek. O kad›nla bu adam› buluﬂturmak üzere yola ç›k›yorlar, onun için de polisiye var, entrika
var, feci ﬂeyler falan var. H›ncal Uluç bu filme çok komik bir biçimde anlatm›ﬂlar diyor. Yani komik film, biz a¤latm›ﬂ›z, onlar güldürmüﬂ. ﬁimdi filmi buraya keﬂke getirsem seyretsek. Filmin hiçbir taraf›nda gülmezsiniz bir kere. E¤er bu filmi komik
bulmuﬂsa, ya bu adam›n alg›s› tuhaf çal›ﬂ›yor ya da filmi seyretmeden böyle bir
suçlamada bulundu.
Çünkü ilk Hakk› Devrim yazd› böyle bir ﬂey olabilir mi diye ve Hakk› Devrim de
filmi seyretmemiﬂ. Çünkü Hakk› Devrim 2. Dünya Savaﬂ›ndan sonra hemen çekilen
film dedi. Halbuki film 1997 yap›m›, sözü edilen o tarihte oyuncular 25-30 yaﬂ›nda
falan. Hangi yaﬂl› oyuncular oynam›ﬂ hangi aptal prodüktör, hangi aptal yönetmen
böyle bir ﬂey yapm›ﬂ. ﬁimdi bu güne kadar 5 eleﬂtirisi bizim umurumuzda de¤il ama
ﬂimdi bizim hiç fark›nda olmad›¤›m›z bir ﬂeyle h›rs›zl›k yapmakla suçluyor, bunun
yarg›sal sürede hesab›n› verecek. ﬁimdi hadiseye ﬂöyle bakt›¤›n›z zaman, yaﬂl› insanlarla ilgili, sevgi temal› filmi yapma fikri tabii ki ilk bizim akl›m›za gelmemiﬂtir
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dünyada. Genç insanlar aras›nda bir sevgi filmi, bir kara mizah filmi, de¤il mi sinemada yap›lmam›ﬂ bir ﬂey yok ki. Her ﬂey yap›lm›ﬂ Zeki a¤abey öyle de¤il mi? Sinema yap›m› 100 y›ll›k bir ﬂey. Y›lda 10 bin tane ürün veren bir alan bu. Ne yap›lmam›ﬂ
yani bugüne kadar.

Zeki Alasya
ﬁimdi bak›n›z ilginç bir ﬂey yapmama müsaade var m›? Gene Faruk Bey’le biz
konuﬂtu¤umuzda hikayeyi anlatt›ktan sonra etkilenmemin sebeplerinden biri ﬂu demiﬂtim. Çok benzer hikaye üzerinde çal›ﬂt›m ben. Bak›n bunu ilginç bir örnek, benim
kiﬂisel olarak yaﬂad›¤›m bir örnek oldu¤u için söylemiyorum. ﬁimdi ben o filmi yapsayd›m o zaman bu iddia ettikleri gibi iﬂte 1997 yap›m› bir film de¤il ama Pietro
ünlü bir ‹talyan yönetmen y›llar önce yapt›¤› bir filmin bir cümlesinden esinlendi¤imi
itiraf etmeliyim. ﬁimdi bunlar kalk›p ben o filmden etkilendi¤imi bu kadar benzetti¤ime göre H›ncal Uluç kalk›p e¤er kültürü yeterli olup da Pietro gelmeden öyle bir
al›nt› yap›ld› deseydi belki daha kabul edilebilir olurdu. Haberi bile olmad›¤› için birisi
bir ﬂey söylemiﬂ galiba ya da öyle belli bir araﬂt›rma içine girmiﬂ sonuçta bu ç›km›ﬂ. Ben o noktada seni çok sab›rl› buluyorum. Birinci yaz›y› bir ayak geçiﬂtirdim
çok iyi tan›yorum ben H›ncal Uluç’u. Bak›n›z efendim insanlar hayatlar›n›n bir döneminde ﬂu veya bu nedenle ölümle karﬂ› karﬂ›ya gelirlerse ciddi biçimde karﬂ› karﬂ›ya
gelirlerse de¤er ölçülerinde ciddi erozyonlar oluyor. Birçok örne¤i var. H›ncal Uluç
bunlardan biri oluyor maalesef. O eski süreci bildi¤im için çok ﬂaﬂ›rtmad› beni. Bir
de ayk›r› olmakla ün kazanmas› son günlerde iyice gündemde oldu¤u için o yüzden
mesela Fatih Terim’i yerden yere vurdu¤u zaman çok ﬂey oluyor, öne ç›k›yor. Onun
için çok ﬂaﬂ›rmad›m ama bir terbiyesizlik boyutu içinde. ﬁimdi ben bir filmi eleﬂtiririm hadi kabul edilir film eleﬂtirmeni olmasam bile. Çünkü bildi¤iniz gibi ne oldu¤u
belli de¤ildir, ekonomi yapar, ekonomiyi eleﬂtirir, ekonomiden hiç anlamaz mesela.
Moda yaz›lar› yazar ne kadar rüküﬂ k›yafet giydi. Ayﬂe Han›m yani spor yaz›lar› yazar bilmiyorum spordan iyi anlayan›n›z var m› içinizde ben oldukça futboldan iyi anlad›¤›m› iddia edebilirim, hiç anlamayan bir adamd›r. Benim bir filmi eleﬂtirmem do¤ald›r da o filmi öven bir baﬂkas›na kalk›p bir yaz› da “Terbiyesizlik etme, kendine
gel, hey ne yap›yorsun bu filmi nas›l översin, ﬂu film varken bu filme nas›l üç y›ld›z
verirsin” gibi bir olay o zaman baﬂka baﬂka ﬂeyler getiriyor akla. Düﬂmanl›klar getiriyor, k›skançl›klar getiriyor, bir ﬂeyler getiriyor bilemedi¤im bir ﬂeyler getiriyor. Yani galada iyi bir yer mi verilmedi gibi mesela…
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Faruk Aksoy
Galaya davet edilmedi.

Zeki Alasya
Buyurun vallahi bilmiyordum. Samimi olarak söyleyeyim.

Faruk Aksoy
ﬁimdi mesela “Kar›ﬂ›k Pizza” ile de ilgili ayn› ﬂey söylendi. H›ncal Uluç mesela
çok sevdi o filmi. Öte yandan Atilla Dorsay bu kez dedi ki Tarantino’dan al›nt›. ﬁimdi ben hep ﬂunu söylüyorum, mesela filmlerin benzeﬂen ve örtüﬂen yanlar› vard›r.
Temel olarak bu konu olabilir, anlat›m tarz› olabilir falan filan. Türkiye’de gerek gazeteciler yani sinema eleﬂtirmeni olmadan gazete yaz›lar›nda sinemadan söz
edenler, gerek sinema eleﬂtirmenleri bizlerin, oyuncular›n, yap›mc›lar›n ve yönetmenlerin çok gerisinde kalm›ﬂlard›r. Acayip tembel insanlard›r ve yaln›zca Amerikan
filmi seyrederler. Eee ﬂimdi bu Amerikal› dedi¤in y›lda 6 bin tane film yap›yor anlatmad›¤› konu tabii yok. Biz Türkiye’de 20 tane film yap›yoruz y›lda. Dolay›s›yla biz
bir film yapt›¤›m›zda konular›m›zdan biri tabi ki Amerika’da daha önce yap›lm›ﬂ
olur. Peki, bize denilen ﬂey ﬂu mu? Hiçbir ﬂey yapmayal›m Türkiye’de film yapmayal›m. Sinemada benzerlik yönetmenle alakal›d›r, yönetmen üslubu ile alakal›d›r. Ne diyeceksiniz yani. ‹ki genç birbirini seviyor geliyor banka soyuyorlar. Böyle kaç tane
film sayabilirim ben size. Eee ne diyece¤iz o zaman?
Yani böyle bir tuhaf yaklaﬂ›m, irrasyonel bir yaklaﬂ›m.

Zeki Alasya
Bu düzeyde bir sohbette vaktimizi harc›yoruz gibi geliyor.

Faruk Aksoy
Bir ﬂey daha söyleyeyim, Atilla Dorsay benim dostum. O yaz›s›n› yemekte de
karﬂ›laﬂt›m da sordum, Atilla da bana dedi ki, ikinci kez filmi seyrettim hakikaten
de sen hakl›ym›ﬂs›n falan. Halbuki böyle bir ﬂey söyledin mi sen bu adama dedi. Ben
onunla yemekte falan karﬂ›laﬂmad›m ki dedim nereden uyduruyorsun. Bu kadar.

Yahya Ar›kan
Siz buyurun.
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Bir Kat›l›mc›
Benim Faruk Bey’e bir sorum var. Faruk Bey biraz önce iﬂte filmi çekmesinin
amac›n›n iﬂte çevrede büyük bir kirlenme oldu¤u, Türkiye’de insanlar›n ise çok çabuk
de¤iﬂti¤ini söyledi. Acaba o yüzden mi yaﬂl›lar› kulland›, yani giden yiten de¤erler
oldu¤unu mu düﬂünerek böyle bir ﬂey…

ﬁükran Güngör
Yani anlamad›m sorunuzu pardon.

Yahya Ar›kan
Sorunuzu bir daha sorabilir misiniz o zaman.

Faruk Aksoy
Genç kuﬂakta böyle insanlar olmad›¤› için mi yani?
De¤erler yitirilmedi de yaﬂanm›yor. Çünkü yaﬂam trafi¤inde bir tak›m imkans›zl›klar var. Koca bir kentte yaﬂ›yorsunuz, bir arkadaﬂ›n›z›n evine gitmeniz falan filan acayip bir zamana mal oluyor. Baﬂka türlü art›k iletiﬂim kuruyoruz ve baﬂka insan kimlikleri ortaya ç›k›yor. Ne yaz›k ki kentli insan›n böyle bir zaman› yok. Bu da
baﬂka bir engel. Bu s›cak temas›n ve duygunun yaﬂat›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Çünkü ancak böyle bir sa¤l›kl› toplum yarat›labilir, yani birbirini seven birbiriyle
uzlaﬂan, sevdi¤i için uzlaﬂan, sevdi¤i için toleransl›, hoﬂgörülü insan. ﬁimdi 5 tane
karakter diye düﬂündü¤ünüzde genç oyuncular belki bana k›zabilir ama 5 karakteri
5 çok iyi oyuncunun oynamas› ancak yaﬂl›larda mümkündü bir kere. Evet, öyle bir
iliﬂki var yani bir zamanlar dostluklar böyle yaﬂan›yordu, aﬂk böyle yaﬂan›yordu,
bugün art›k böyle yaﬂanm›yor demek ki ama bu bugünü suçlay›c› üslup hiçbir zaman de¤il, bir yaln›zca tespit yani.

Yahya Ar›kan
ﬁükrü Bey buyurun.

Bir Kat›l›mc›
Teﬂekkür ederim. Sevgili sanatç›lar›m›z›n Güle Güle filmiyle çok iyi mesajlar
iletti¤ini, Türkiye olarak, Türkiye halk› olarak sevgiyle izledik. Takdirlerimizi, ﬂükranlar›m›z› arz ediyoruz. Biz muhasebeciler olarak sanatç›lar›m›za çok de¤er veren
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meslek grubuyuz. Fakat çok önceleri Kantar ailesi vard›. Orada iﬂlenen bir muhasebeci temas› vard› ve ben her zaman sanatç›larla bir gün acaba bir araya gelebilir
miyiz veya film yap›mc›s› veya tiyatro oyun yönetmeniyle bir araya gelebilir miyiz
acaba diye bekler dururdum. Bu organizasyonun yap›lmas›ndan dolay›, bu organizasyonu yapan arkadaﬂlar›m›za da ayr›ca teﬂekkür ediyorum. Bizim mesle¤imiz
asl›nda toplumun bir çimentosudur, yani bütün mesleklerin ve iﬂlerin bir çimentosudur. Biz olmazsak o bina olmaz. Nas›l çimento olmazsa bina olmazsa toplumda
ekonomide muhasebe ve maliye iﬂleriyle u¤raﬂanlar olmad›¤› taktirde orada iﬂler iyi
olmaz o yüzden sanatç›lar›n da bizim meslek grubumuzu bizim meslek problemlerimizi ele alarak, bunlar› iﬂleyerek toplumsal bir düzeyde çok güzel bir konu yakalayarak bizim mesle¤imizi do¤ru bir biçimde yans›tabilirler. Bu konuda daha önceden size görüﬂ gelmediyse bu vesile ile görüﬂ arz etmek istiyorum. Teﬂekkür ederim.

Faruk Aksoy
Finansman›n› sa¤lay›n yapal›m.

Yahya Ar›kan
Buyurun.

Bir Kat›l›mc›
Önce filmi seyrettik, çok be¤endik. Eme¤i geçen tüm sanatç› arkadaﬂlar›m›za
çok teﬂekkür ederiz. Verilmek istenen mesaj çok güzel. Yani benim anlad›¤›m kadar›yla metropol toplumlarda insanlar›n güzel düﬂünceleri toplumun yap›s›yla birlikte
bozuluyor. Yani bozulmay› ﬂöyle söyleyeyim, isteseniz de trafikte bir kaza olmuﬂ diyelim, adama vurmuﬂlar yolun ortas›nda yat›yor, herkes v›z›r v›z›r onun yan›ndan
geçiyor, kimse hastaneye götürmüyor. Bu hastaneye getirmeyen insan acaba suçlu mu? ﬁimdi kimisi suçlu der, kimisi suçsuz der, ama ﬂimdi düﬂünüyoruz, adam›
al›p hastaneye götürsen keza yolda ölse, cinayetten hüküm giyeceksin. Yahut götürmesen, yolda b›raksan vicdan›nla bir mücadele vereceksin. ﬁimdi bu durum da
toplumun bu yap›s›na uymak zorundas›n. Yani adam› hastaneye götürmeyeceksin
orada b›rak›p ölecek. Yahut da birisine desen ki arkadaﬂ›n için banka soyar m›s›n
ya iﬂte orada bankay› soyarsam ceza verirler, bilmem ne olur. Yani filmde o duygular o kadar güzel iﬂlenmiﬂ, verilmek istenen mesaj bu.
Bir de ﬂu mesaj var, iﬂte içki içen arkadaﬂlar› var, ayn› masaya oturmuﬂ bir
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tane de içki içmeyen arkadaﬂlar› var. Burada toplumsal bir kaynaﬂma var, bir de
toplumdan kesitler var. ‹ﬂte bir tane köﬂe dönücü adam faydac›, f›rsatç› bir adam
var. Emlakç› adam di¤erini ucuza kapatmaya çal›ﬂ›yor falan. Bir toplumsal tipler
var yani bütün gururunu ayaklar alt›na alarak arkadaﬂ› için gidip ayr›ld›¤› kar›s›ndan bir arkadaﬂ› için bir ﬂeyler isteyecek kadar, gururunu k›raca¤›n› bile bile yapacak bir arkadaﬂ var. Bu duygular güzel duygular asl›nda. Toplum bu duygular›n d›ﬂ›na do¤ru itilmiﬂ. Biz bu filmi neden sevdik? Asl›nda bu filmde özlemlerimiz vard›.
Özlemlerimiz neydi? Dürüst toplum özlemi var. Bütün insanlar›n içinde iyilik var.
Yani insan iyi olsun, toplum iyi geliﬂsin istiyor ama dürüst toplum özlemi var da
toplum dürüst mü? Toplum dürüst de¤il. Eee ﬂimdi Anadolu’ya bak›yoruz…

Yahya Ar›kan
Biraz toparlayal›m.

Kat›l›mc›
Tamam toparlayaca¤›m. Köyde iliﬂkiler gayet güzel, alabildi¤ine güzel, sevgi,
dostluk, insanl›k alabildi¤ine var. O zaman bu yok. ﬁehre geliyoruz bunlar yok. Dürüstlük iﬂte kayboluyor. Dedi¤im gibi hastaneye, yaral›y› b›rak›yorsun yolun kenar›nda görüyorsun. Onun için bir de ﬂu var yani…

Faruk Aksoy
Onun için bu filmi bir daha seyretmenizi öneriyoruz.

Kat›l›mc›
Çocuklar›m›za seyrettirelim diyoruz. K›saca çocuklar seyretsinler, verilmek istenen mesaj›, çünkü gelece¤imiz çocuklara e¤itimdir. Çocuklar›m seyrederlerse çok
güzel olur. Yani verilmek istenen mesaj› al›rlar.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederiz efendim. Söz sizin efendim buyurun.

Mehmet Y›lmaz
ﬁimdi filmde konu dostluk ve dayan›ﬂma üzerine kurulmuﬂken, bu dayan›ﬂmay› Türk toplumunun yap›s›na uygun olarak bir paylaﬂ›mla halletmek varken, neden
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banka soygunu yap›yor onu söylediniz ama açmad›n›z konuyu. Onun biraz aç›lmas›n› istiyorum.

Zeki Alasya
Bir çeliﬂki var gibi geliyor. Paylaﬂ›m söz konusuyken neden banka soygunu…

Mehmet Y›lmaz
Hay›r yani,

Zeki Alaysa
Neyi paylaﬂacaklard›?

Mehmet Y›lmaz
Yani ﬂeyle yard›mlaﬂma olay› varken,

Zeki Alaysa
Seyrettiniz de¤il mi filmi?

Mehmet Y›lmaz
Tabii seyrettim.

Zeki Alasya
Aman efendim bunu söylemek biraz ﬂey oluyor. Bütün güçlerini kulland›lar,
elindeki tek servet hatta bence ﬁükran Bey arabay› da hayat›n›n en büyük servetini de ortaya koydu. Yüzünü k›zartt› gitti, kendisini aldat›p kaçan ve y›llarca bu ac›y› yaratan kad›na adeta dilendi. Yapabilecek herﬂey vard›. Bir küçücük adadayd›lar
iﬂte adada gitti¤imizde tan›d›n›z nas›l bir yard›mlaﬂmadan söz ediyorsunuz. Bir
tek ﬂeyde hesab› verebilirim o da ﬂudur filmde, yap›lana bilecek her ﬂey yap›lm›ﬂt›r,
denenebilecek bütün yollar denenmiﬂtir. Kimse mesela ﬂöyle bir ﬂey akl›n›za gelmedi diyemez. Tek tek evlere gidip h›rs›zl›k yapmak gibi bir ﬂey yoktur. Lütfen söyler
misiniz?

Mehmet Y›lmaz
Yani öyle bir düﬂünce,
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Zeki Alasya
Ama yapabilecek her ﬂeyi yapt›lar.

Yahya Ar›kan
Olay› baﬂka bir yere nas›l götürürler.

Bir Kat›l›mc›
Zeki hocam müsaade eder misiniz? Asl›nda,

Yahya Ar›kan
Ama söz isteyenler var burada.

Zeki Alasya
Bir çare var dediniz.

Kat›l›mc›
Bir çare daha vard› asl›nda. Ankara’ya telefon aç›p ses taklidi yaparak örtülü
ödenekten bir para alabilirdiniz.

Faruk Aksoy
ﬁimdi bizim kahramanlar›m›z örtülü ödene¤in fark›nda bile de¤iller. (Faruk Aksoy)

Zeki Alasya
Dolar›n de¤erini bilmiyorlar.

Bir Kat›l›mc›
Yani ben tekrar etmek istemiyorum. Birkaç kavram beni rahats›z eder. Böyle
bir kavramdan geri oldu¤una inanm›yorum. Bir ﬂey söylemek istiyorum, burada yani
ﬂeyi biliyorum, Zeki Bey’i, hem mutfa¤› çok iyi bilen hem senaryoyu çok iyi biliyor.
Filmi de bir yeme¤e benzetelim diye düﬂünüyorum ben. Yemek yap›ld› baﬂkas› taraf›ndan ve ortaya ç›kt› malzeme her ﬂey ortaya ç›kt› ve siz sonradan bakt›n›z görüntü olarak bir ﬂeyler yani eksikler görebildiniz mi?

>>> 1997-2000 LEVENT SÖYLEﬁ‹LER‹

1919

8 levent 2.QXP

10/4/08

4:43 PM

Page 1920

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Zeki Alasya
ﬁöyle yani ﬂimdi hiçbir eksiklik hissetmemek ayk›r›d›r, insan mant›¤›na da ayk›r›d›r.

Faruk Aksoy
Hepimiz için eksikler var.

Zeki Alasya
Yani bir yönetmen olarak bakmay› da hiç haz etmiyorum, bir oyuncu olarak
da bakmad›m. Sizler gibi seyirci olarak gittim. Hatta reaksiyonlar›m› da çok bol ve
abart›l› gösteren bir adam›m, hüngür hüngür a¤lamam karﬂ›s›nda çok ﬂaﬂ›rd› insanlar. En az›ndan ﬂunu düﬂünüyorlard›, bu filmde oynam›ﬂ, senaryoyu daha evvel
bildi¤ine göre bu kadar duygulanmas› ola¤an m›? Ola¤an çünkü ben seyirciyim, ben
oraya çok sevdi¤im oyuncular›n oynad›¤› bir filmi seyretmeye gitmiﬂtim. O bak›mdan ben öyle bakmad›m ama bir sürü eleﬂtirilecek yan var. Örnek vermeme müsaade ederseniz birçok para kazand›m yeniden çekiyorum ben bu filmi ayn› kadroyla
dese inan›n baﬂka çekeriz. Bitti¤inde hemen ertesi günü yeniden baﬂlas›n yeniden
baﬂka ﬂey çekilir. Çok do¤ru bir ﬂeydir. Keﬂke hep bu ﬂekilde bakabilsek olaylara.
Yoksa onun d›ﬂ›nda her ﬂey statik olur hiçbir ilerleme kendinizi aﬂmak gibi bir duyguyu da taﬂ›mam›ﬂ olursunuz, tekrar tekrar gelir. ﬁimdi bak›n›z pardon bir ﬂey daha söyleyeyim. Hepimiz inan›lmaz bir do¤um sanc›s› içinde, hepimiz Faruk Beyden
baﬂlayarak ﬁükran A¤abeyden Y›ld›z Han›mdan hepimiz ﬂimdi bunu nas›l aﬂaca¤›z
hesab›nday›z. Ben bir film bitirdim, bundan sonra Metin bir film bitirdi. Dün akﬂam
lokantamda bir araya geldik epey bir zaman sonra Metin’le. Bu Güle Güle’nin 1 milyonu aﬂma yeme¤inde. Nas›l oldu film dedim “yahu ne bileyim” dedi. O bana sordu
nas›l oldu diye, “yahu ne bileyim” dedim. “Yahu ne bileyim”in alt›nda ne var biliyor
musunuz? Güle Güle’yi aﬂamaman›n endiﬂesi var. Çok önemli bir itici güçtür, motivasyon, duygu hepimiz bunu yaﬂ›yoruz ve söz veriyoruz size tekrar bir araya gelirsek yapt›¤›m›z zaman onu Güle Güle’yi aﬂaca¤›z ilk filmde muhakkak ki yani.

Faruk Aksoy
ﬁimdi sinemada ﬂöyle oluyor. Filmin ilk ç›kt›¤› gün ilk iki seans›n sonunda yaklaﬂ›k olarak o filmin kaç kiﬂi taraf›ndan seyredilece¤ini anlars›n›z. Seçim sonuçlar›
gibidir yani bir sand›k aç›l›r, sonuç de¤iﬂmez biliyorsunuz. ‹nsanlar› daha sonra ne
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etkiler? ‹lk haftas›nda ne kadar tan›tt›n›z filmi? Çünkü insanlar filmi duyacak ki
merak edecek, sinemaya gitmek bir merak gidermek unsurudur ayn› zamanda. Önce o merak› provoke edersiniz, ikinci haftadan sonra insanlar art›k birbirlerine filmi
anlatmaya baﬂlarlar. Yani kimi insanlar konuﬂuyorlar iﬂyerlerinde, evlerinde vs. ‹ﬂte
o zaman e¤er filmi sevdiklerini söylüyorlarsa herkes en az 34 kiﬂiyi etkiler ve bu 34
kiﬂi kalk›p gider filmi seyreder. Güle Güle’nin baﬂar›s›n›n temel etkenlerinden birisi
bana göre bu. Aﬂa¤›da tan›t›m›n›n iyi olmad›¤›n› söyledi bir beyefendi. Ama tercihe
dayal› bir üsluptur bu. Öyle çok avaz avaz ba¤›rmadan fakat gerekli insanlar› gerekti¤i biçimde kullanarak bir tan›t›m politikas› izlenmiﬂtir. Sonras›nda da hakikaten seyirci filmi sevdi¤i için bu kadar sayg›n kabul edilmiﬂtir bana göre. Bak›n ﬂunu
Zeki a¤abeyin dedi¤i gibi hakikaten yar›n Güle Güle çeksek baﬂka bir film yapar›z,
hatalar›m›zdan ar›nd›rmaya çal›ﬂarak. Yani çok mükemmel bir eser yaratt›k falan
iddias›nda de¤iliz. Yapt›¤›m›z iﬂi sevdik, çok keyif ald›k, bana en büyük haz veren
ﬂey ﬂu ki ben sonuç olarak genç nesil falan diyoruz ya genç insanlar ﬂunu da gördüler, Türkiye’de yahu sayg›n bir ﬂeyden de para kazan›labilinir. Güle Güle’nin en
önemli baﬂar›lar›ndan biri e¤er bir mesaj falan aran›yorsa herhangi bir yerinde, sonucuyla yani sizlerin gösterdi¤iniz ilginin verdi¤i mesaj as›l önemli olan.

Zeki Alasya
Filmi yeniden çekersek farkl› olur diye bir küçük ilave yapay›m. Victor de Sica
biliyorsunuz çok ünlü ‹talyan yönetmeni ve oyuncusu ve “Bisiklet H›rs›zlar›” da dünya sinema tarihinin en önde gelen baﬂyap›tlar›ndan birisi. Bir röportaj›nda diyor ki
hayat›mda beni en mutlu edecek mastürbasyon hayat›m›n bundan sonraki ﬂeyi boyunca “Bisiklet H›rs›zlar›” çekmektir. Çok etkili bir ﬂey konuﬂuyor. Yani filmi bitiriyor
baﬂtan baﬂl›yor filme, çok da büyük yönetmen oldu¤u için paras› var, ya da ikinciden sonra ne ticari baﬂar›y› yakalayacak. Bilemiyorum ne kadar daha verecekler
ama neyse en az›ndan hayal olarak bir ﬂey koymuﬂlar ortaya bu çok önemli bence.

Bir Kat›l›mc›
“Bu film neden baﬂar›l›?” diye bir soru at›ld› ortaya. Bana müsaade ederseniz
ben pazarlama uzman› gözüyle cevap vereyim. Herhangi bir ürünün veya herhangi
bir hizmetin veya herhangi bir sanatsal olay›n gücü, niteli¤i paralelinde e¤er reklam
ve promosyon çal›ﬂmalar›n› yaparsan›z, ona paralel olarak o zaman o iﬂ hem karl›
olur hem de cirosu fazla olur. ﬁimdi düﬂünün ki e¤er sanatç›lar gücüyle iyi etkileﬂi-
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miyle bir oyunu güzel sergileyebiliyorlarsa, senaryo da iyiyse bunun paralelinde reklam ve tan›t›m kampanyalar› da ayn› paralelde yap›lm›ﬂsa oyun baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›r ve has›lat maksimum düzeye ulaﬂm›ﬂt›r. Herhangi bir ürün düﬂünün e¤er o ürünü yapm›ﬂ oldu¤unuz reklam kampanyas›nda öngörülen potaya göre e¤er üretimi
yapam›yorsan›z o yap›lan masraf boﬂa gider. Çünkü o yap›lan reklamla yarat›lan
sat›n alma ﬂeyini karﬂ›layam›yorsunuz demektir. Bu sefer ters tepki yapar sat›ﬂ›n›z düﬂer. Bu sanatsal olaylarda da ayn› düﬂünce hakimdir.

Faruk Aksoy
Güle Güle’yi nas›l de¤erlendiriyorsunuz bu anlamda?

Kat›l›mc›
Bence çok yerinde ve çok baﬂar›l› olmuﬂtur. Güle Güle filmindeki sanatsal baﬂar›n›n yan›nda sizin pazarlama çal›ﬂmalar›n›z da olumlu olmuﬂtur söyledi¤iniz anlamdaki. Yani bire bir di¤erleri etkileme olay› da ayr› bir pazarlama yöntemidir. Teﬂekkür ederim.

Muammer Keskin
Yani burada bir tek ﬂey ilave etmekte yarar var. Faruk Bey’in alt›n› çizdi¤i bir
ﬂey var önemli bir ﬂey. Bu film insanlar›n oturma odalar›na girmiﬂtir ve orada sohbet edilmiﬂtir. ‹ﬂyerlerine girmiﬂtir en büyük tan›t›m odur. Yani di¤er farkl› birimlerdeki tan›t›m baﬂka bir sürü ﬂey etken vard›r ama bu filmi öne ç›karan insanlar,
sevdi¤i ﬂeyleri önerir. Yani giydi¤iniz bir ﬂeyi de ald›¤›n›z bir ﬂeyi de e¤er hoﬂunuza
gidiyorsa biz bir tat al›yorsak bir dostumuza öneririz.

Zeki Alasya
Çok hakl›s›n›z.

Muammer Keskin
Bu filmi de biz kendi aç›m›zdan bakt›¤›m›z zaman dostlar›m›za, sevdiklerimize
önerdik, sizin tespitiniz o konuda çok do¤ru bir tespit.

Faruk Aksoy
Önemli olan unsurlardan biri de insanlar›n ailece gidecekleri bir film oldu. Yani
çocuklar›n› ald›lar, annelerini ald›lar, kar›lar›n› ald›lar, kad›nlar kocalar›n› ald›lar falan.
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Orada çocuklar›na göstermek istemeyecekleri hiçbir ﬂey olmad›¤›n›n güvencesiyle filme gittiler ya da 70 yaﬂ›nda babalar›na göstermek istemedikleri hiçbir ﬂey olmad›¤›
düﬂüncesiyle. Dolay›s›yla kalabal›k bir biçimde filme gittiler ya da tek tek. Ertu¤rul
Özkök’ün babas›n›n vefat›yla ilgili yaz›s›n› okudunuz mu? Ertu¤rul Özkök’ün 30 y›ld›r
sinemaya gitmemiﬂ babas› eﬂine demiﬂ ki beni Güle Güle’ye götür, sonra da vefat etmiﬂ.

Zeki Alasya:
Çok k›sa bir süre sonra vefat etmiﬂ.

Faruk Aksoy
Böyle bir yaz› yazm›ﬂt›.

Zeki Alasya
Ve diyor ki, yani babam çok mutlu oldu, a¤lad› ve güldü diyor. 3 gün sonra da
ölmüﬂ ve son iste¤iymiﬂ yani beni Güle Güle’ye götürün. Çok etkiledi beni o.

Yahya Ar›kan
ﬁimdi isterseniz söyleﬂimizi ﬂöyle tamamlayal›m. Çocukken çok sinemaya giderdik. Ben hat›rl›yorum yazl›k sinemalar vard› ‹stanbul’un muhtelif yerlerinde.
Bunlar ortadan kalkt›. Sohbete baﬂlamadan önce 1 milyon say›s›n›n iyi bir say› oldu¤unu söyledik ama neye göre iyi diye aram›zda bir sohbet geçti. Türk sinemas›n›n gelece¤ini nas›l görüyorsunuz? Biraz o konudaki gözlemlerinizi alarak isterseniz
söyleﬂimizi tamamlayal›m.

Zeki Alasya
ﬁimdi san›yorum konuya Faruk Bey’in baﬂlamas› laz›m. Çünkü yap›mc› olarak
en derin çal›ﬂmay› o yap›yor, kendi istikbalini anlatacakt›r bir anlamda.

Faruk Aksoy
ﬁimdi çok sevindirici bir geliﬂme, Türkiye’de genel olarak Türk sinemas›yla ilgili
seyirci say›s› her y›l yüzde 25 ile yüzde 30 aras›nda art›yor. Bu Bat› Avrupa’n›n
hiçbir ülkesinde böyle de¤il. Orada pay % 5 aﬂa¤›ya düﬂer veya yukar›ya ç›kar. Çünkü orada doymuﬂ bir piyasa var ﬂu anda. Türkiye’de sinema salonu say›s› art›yor
ve bir tak›m önemli gruplar Transtürk Holding, Tepe Grubu falan filan sinema sa-
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lonlar› açman›n karl› bir yat›r›m oldu¤unu art›k düﬂünmeye baﬂlad›lar. Dolay›s›yla
salon kalitesi yükselecek, öncelikle sizler iyi seyredeceksiniz, verdi¤iniz paran›n hakk›n› size ödeyecekler o salonlarda. Çünkü bir tek biz film yap›mc›lar› sizi mutlu etmek durumunda de¤il, sinema iﬂletmecileri de sizi mutlu etmek durumunda. Etmiyorsa ben bir kavga edeyim o adamlarla ki kazand›klar› paran›n bir k›sm›n› iﬂletmelerine harcas›nlar.

ﬁükran Güngör
Sesini biraz k›sar m›s›n›z diyorsunuz bir ümitle acaba ﬂu kulaklar›m›z› ç›nlatan o acayip gürültüyü birazc›k k›sarm›s›n›z diyorsunuz, hiçbir de¤iﬂiklik yok. Onun
bir çaresini bulsan›za?

Faruk Aksoy
‹ﬂte ﬂikayet ettikçe iﬂletmeciler bir ﬂeyler de¤iﬂtirir. Yani bir ürünü almazsan›z o ürünü üreten insan herhalde nerede hata yapt›¤›n› düﬂünmeye baﬂlar diye
düﬂünüyorum. Yani tüketici haklar›na sahip olarak sinema salonlar›na giderseniz,
bu biz film yap›mc›lar›n› çok mutlu eder. Size sebebini de söyleyeyim. Biz mesela 50
bin dolar daha fazla para harcay›p bir dijital ses yap›yoruz ki siz do¤ru bir ses dinleyin. Türkiye’deki salonlar›n yüzde 20’sinde bizim yapt›¤›m›z sesi dinleyemiyorsunuz, yüzde 20’sinde diyorum. Bu çok vahim, yani hem bizim aç›m›zdan vahim çünkü
size daha iyi bir film seyrettirmek istiyoruz, teknik olarak bu mümkün olmuyor.
ﬁimdi bu yüzde 30’lar falan çok sevindirici ﬂeyler bu art›ﬂlar. Fakat hala haz›rda
biz y›lda 2425 milyon tane bilet satan bir ülkeyiz 65 milyon nüfusumuz var. Ayn›
nüfusa sahip Fransa 135 milyon sat›yor, ‹ngiltere 114 milyon sat›yor, Almanya 87
milyon civar›nda bilet sat›yor. Bu tabii Türkiye’de bir tek ﬂeyle alakal› de¤il. Gelir
adaletsizli¤inin, sinemaya gidecek insan grubunun önemli bir k›sm›nda para olmamas›n›n, ‹stan bul’un ulaﬂ›m sisteminin, yani bari metrosu falan olsa çünkü baﬂka
türlü 2 saat otobüslerde geçirip sonra gidip film falan seyredemiyor insanlar. Yani
ulaﬂ›m sorunu çözülürse bu rakam giderek t›rmanacak, t›rmanacak, t›rmanacak.
Onun için ﬂu an Türkiye’de film yap›mc›l›¤› bence aran›zdan niyetlenen varsa önümüzdeki 10 senenin zekice iﬂlerinden birisi olacak tabii. Akl› baﬂ›nda ve yine zekice
iﬂler yaparsan›z.

Muammer Keskin
Sonra sizinle bir konuﬂal›m.
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Faruk Aksoy
“Oyuncu kayna¤›nda bir geliﬂme var m›?” sorusunun yan›t› maalesef çok fazla
bir geliﬂme yok, yeni yeni oyuncular çok iyi ve güçlü oyuncular gelmiyor. Bunda hata
film yap›mc›lar›n›nd›r. Çok riskli oynamak istemiyor, yani daha çok tan›nm›ﬂ oyuncularla film yapmak istiyoruz. Fakat bu belli süreçtir, yani biz de henüz çünkü kurumsallaﬂamad›k yani bir sermayeyi biriktirebilsek herhangi bir s›k›nt›s›z bir ﬂekilde
yapabilecek hale gelsek… Mesela y›lda 3 film yapars›n›z 2’si iﬂ aç›s›ndan baﬂar›l›
olur, 3 filmin baﬂar›s›zl›¤› sizi çok etkilemez çok da üzmez. O durumda bir tak›m riskler al›rs›n›z yeni yüzleri seyirciyle tan›ﬂt›rmak için. Çok parlak bir alan, biz de star
yaratabilsek, yani yurt d›ﬂ›nda da marka olabilecek starlar yaratabilsek, çok do¤ru
bir iﬂ yapm›ﬂ oluruz çünkü pazar› o zaman Türkiye ile s›n›rland›rmam›ﬂ oluruz.

ﬁükran Güngör
Yani durmadan kendine rakip yap›yorsun. Vallahi ﬂu son y›llarda Eﬂk›ya’dan
beri yap›lmakta olan filmlerin ço¤u ümit veriyor. Yani bu sinema salonlar›n›n giderek ço¤alt›lmas› yeni yeni binalar yap›lmas›, o binalarda sinema salonlar›n›n bulunmas› ümitlendiriyor. Yani iyi yönetmenler de ümit veriyor insana. Birkaç film seyrettik mesela. “Güneﬂe Yolculuk” daha yeni seyrettim, çok ümit verici. Tabii buralarda ﬂeyler de var halk›n ona fazla ra¤bet etmesinin büyük bir nedeni de bir k›s›m
özel dillerini filmde kullanmakta ilerici bir grubun pohpohlamas›na filan sebep oluyor
ama genellikle oyuncular birçok profesyonel oyuncular diyeyim çok ümit veriyor insana. Ben ilerisi için çok umutluyum sinemadan.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ederim. Zeki Bey buyurun efendim.

Zeki Alasya
ﬁimdi efendim ben önce tiyatrocu olarak baﬂlad›m. Tiyatrocular›n bir tarihlerde sinemaya bak›ﬂlar› biraz ön yarg›l› ve adeta taviz vermek gibiydi. Ben öyle
yaklaﬂamad›m, hayat›m boyunca çok sevdim çünkü sinemay›. Hep sinemac› olmak
istedim. Yani baya¤› sözü edilir bir tiyatro oyuncusu ama çok genç bir tiyatro
oyuncusu oldu¤unuz zamanda ilk teklif nereden gelecek diye büyük bir heyecanla
beklerdim umutla. Rüya gibi bir ﬂeydi benim için. O günden bu güne sinemaya çok
farkl› bak›yorum. Böyle belki ﬁükran a¤abey k›zacak ama tiyatrodan daha çok sevi-
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yorum sinemay›. Yani yap›ma daha uygun. Yaln›z kamera önünü de¤il kamera arkas›n› daha çok seviyorum ben. ﬁimdi malzeme diye bir sözcük kullanaca¤›m, malzemenin ne oldu¤unu açay›m ki bir inﬂaat malzemesi gibi görmeyin. Bütün sinemada
her ﬂey malzeme, yani oyuncu malzeme, mekan malzeme, senaryo malzeme, malzemesi bol bir olay. Ben diyordum ki Türkiye’de çok iyi olmal› bu sanat. Çünkü Türkiye
her bak›mdan malzemesi bol bir ülke. Bir türlü olam›yor. Zaman içinde özellikle yönetmenlik yapmaya baﬂlad›ktan sonra anlad›m ki e¤er teknik araçs›z, gereçsiz,
ekipmans›z ne yaparsan›z yap›n a¤z›n›zla kuﬂ tutsan›z bu iﬂi beceremiyorsunuz. Tiyatrodan fark› bu. ﬁimdi mesela tiyatro; ﬂöyle bir salonda tiyatro yapar›z. Nedir
yapabilmenin asgari ﬂartlar›, en düﬂük ﬂartlar›? Sizi salonun en arkas›ndaki insan›
görebilece¤i ﬂekilde bir yükselti üzerine ç›karsan›z ya da ﬂartlar ne olursa olsun
salonun en arkas›ndaki insan›n sizi görebilece¤i kadar da ›ﬂ›kland›r›rsan›z, sesinizi
duyurmak becerisini gösterirseniz tiyatro yapars›n›z, nerede olursa olsun yapars›n›z. Ondan sonras›nda baﬂar›, sizin iyi oyununuza ba¤l›. Sizin oyuncu olarak becerinize ba¤l›.
Sinema öyle de¤il. Sineman›n saniyesi ve santimi para, vazgeçilmez ﬂekilde
para ve araçgereç. ﬁimdi bilmiyorum ne kadar foto¤raf merakl›s› olan›n›z var? Gerçi son y›larda giderek artan bir reeldir foto¤rafç›l›k. Herkes bir makine edindi, ama
yani o instamatik dedi¤imiz makinalarla foto¤raf çekmek, ayn› adama verin dünyan›n
en büyük foto¤rafç›s› olsun ya da s›radan olsun ya da Nikon’la çekmek aras›ndaki fark
art›k tart›ﬂ›labilir. Yani kimse iddia edebilir ki iyi bir foto¤rafç› instamatik makinayla
çok iyi bir foto¤rafç› oldu¤u için foto¤raf çekebilir, olmaz öyle ﬂey.
ﬁimdi bir kere biz son y›llarda sebebi ne olursa olsun ekipman konusunda teknik araç gereç konusunda Avrupa'y› yakalad›k. Umudum birkaç y›l içinde Amerika’y›
yakalamakt›r. Amerika’y› yakalamak da Faruk Bey’in gösterdi¤i y›lda ﬂu kadar say›da film yapmak ve bu deneyimin oluﬂmas›na ba¤l›d›r. Amaç yakalamakt›r ve yakalayaca¤›z bunu. Güle Güle’nin setinde ilk gün ›ﬂ›klar› görünce yanl›ﬂ bir ﬂey görüyorum sand›m. ﬁöyle 60 santime 60 santim bir jenaratör inan›lmaz gürültülü çal›ﬂan bir jenaratör, gürültü önemli de¤il sesli çekilmedi¤i için filmler bar bar iyi de
tamam burnunuzun dibinde bir jenaratör burada da oyun oynuyorsunuz. Sessiz bir
jenaratörün Bozcaada sokaklar›nda gezdi¤ini gördü¤üm zaman ﬂaﬂk›nl›¤a u¤rad›m. Üçüncü s›n›f bir tak›m ayd›nlatma ayg›tlar›yla ›ﬂ›kland›r›larak film çektikten
sonra, y›llarca bu son teknolojinin ürünlerini gördü¤üm zaman ﬂaﬂk›nl›klara u¤rad›m. Üstüne üstlük sesçilerimiz Frans›z’d› ama ›ﬂ›kç›lar›m›z Türk’tü ve bu malzeme-
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ler Türklerin malzemeleriydi ve her geçen gün artt›r›yorlard› malzemelerini. Küçük
bir araﬂt›rma yapt›m Avrupa’da bir film bu malzemelerle çekiliyor art›k, 3 aﬂa¤› 5
yukar›. Mesela kamera denilen bir olay vard›r o dedi¤im foto¤raf makinesi olay› Nikon’la çekmeye baﬂlad›k. ‹ﬂin malzemesi bu kadar güzel ve bol olan bir ülke bu teknik araç gereçlerle neler yapar, neler yapamaz onu en iyi bilenlerden biriyim ben.
Çünkü hiçbir zaman tüh kaka demedim Türk sinemas›na. Mucizeler yarat›ld›¤›na
inand›m o ﬂartlarda, o zor ﬂartlarda, o imkans›z olanaks›z ﬂartlarda.
Eskiden Amerikal›lar geldi¤i zaman benim setime getirirlerdi, en iyi yönetmen
ben oldu¤um için de¤il, ‹ngilizce bilen az say›da yönetmenden biri oldu¤um için. Geldiklerinde bir gün ›ﬂ›klar› gördüler, dediler ki prova m› yap›yorsunuz? Hay›r dedim,
bu ›ﬂ›klarla çekilmez dediler. Biz bu ›ﬂ›klarla çekiyoruz dedim. Yani bir tak›m sahte
karl›klar geldi akl›ma, bugünlük falan da diyemedim yani. Adamlar gittiler Kapadokya’da birkaç gün geçirdiler, Adana’ya indiler bir ﬂeyleri vard› döndüklerinde geldiklerinde ben montajdayd›m ve demiﬂler ki Zeki Alasya’n›n yönetti¤i film bitti mi? Götürün bizi demiﬂler geldiler. O gün geldikleri gün çekmekte oldu¤um sahneyi görecekler bunlar. O prova ›ﬂ›klar›yla çekilemeyecek sahne. Bakt›lar ve dediler ki bu bir
mucize dediler, inan›lmaz, tebrik ediyoruz dediler. Bu mucizeler gerçekleﬂti. ‹yi ya
da kötü senede üstelik 300 film çekilen, ﬂimdi art›k o noktada de¤iliz. ﬁimdi buradan baﬂlayarak eldeki malzemenin zenginli¤inden hareket ile önümüzdeki y›llarda
Türk sinemas›n›n inan›lmaz bir ivme kazanaca¤›n› düﬂünüyorum. Hayalci bulduklar›
beni ve medyan›n biraz alay ederek yaklaﬂt›¤› olaylar›n da ne kadar gerçek oldu¤unu hep beraber görece¤iz. Cannes’da en iyi ödüller gelecek, Oscar gelecek Oscar.
Oscar geldi¤i gün, mütemadiyen söylüyorum ben bunu, bana falan gelmeyecek Oscar. Yak›nlarda bir yere gelirse sevinirim, mutlu olurum bilemiyorum da ama Oscar
gelecek. Oscar geldi¤i gün beni hayalcilikle alayc›l›kla suçlayarak dudak bükenler hakikaten karﬂ›ma ç›k›p herhalde “Helal olsun” diyecekler. Hep beraber yaﬂayaca¤›z
bunu.

Yahya Ar›kan
De¤erli arkadaﬂlar bir sohbetin daha sonuna geldik. Ben Güle Güle filmi için
tek bir ﬂey söylemek istiyorum. Tek bir ﬂey yapmam›z gerekiyor, sadece alk›ﬂlamak.
Alk›ﬂl›yoruz.
*******
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