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Prof. Dr. Eser Karakaş ile Türkiye gündemiyle alakalı çok önemli konuları konuştuk. Star gazetesinden ayrılma süreciyle birlikte AK Parti'nin serencamını ve Türkiye'nin AB sürecini anlatan
Prof. Dr. Eser Karakaş, çöken hukuk sisteminin restorasyonu için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
üyeliğinin olmazsa olmaz bir şart haline geldiğini kaydetti.
Prof. Dr. Eser Karakaş, AK Parti'nin AB sürecinden ayrılma sebeplerini anlatırken, Türkiye'de
seçmen çoğunluğunun ise hukuksuzluktan çıkarı olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Karakaş ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yükseliş yıllarında yaşanan ilginç bir hadiseyi de anlattı.

BEN BU KAVGANIN DIŞINDA GÖRÜNMEK İSTEDİM
- Star’da çalışırken siz aynı dönemde Mehtap’ta da program yapıyordunuz. Bu duruma
nasıl göz yumdu Star’dakiler diye konuşuluyordu. Sonra yazılarınıza son verildi. O günleri
anlatır mısınız?
Star’da 2005’ten 2015’in başına kadar yaklaşık 10 yıl yazdım. Mehtap TV’de de aşağı yukarı 10
yıldır program yapıyorum. 460. programı yapıyoruz. Siz hesaplayın. O zaman bu iki yayın kuru1

luşunun da çizgileri çok farklı değildi. 2012 sonrası bazı şeyler değişmeye başladı. 2013 Aralık
ayından sonra da radikal bir şekilde değişmeye başladı. Ben kendimi Prof. Eser Karakaş olarak
bu kavganın dışında görmek istedim. Burada ikisinden birinden ayrılmamı gerektirecek bir sebep
görmedim. Dedim ki Star’da da Mehtap’ta da 10 yıldır varım. Kavgada çok köşeli bir pozisyon
almak istemedim. Ben kendi bildiklerimi yazıyorum. Taraflardan biri beni bu nedenden işten
atarsa atar. Yapacak bir şey yok diye düşündüm. Mehtap’tan da beni kovabilirlerdi. Ama elbette
bir şey olmadı. Çünkü o insanlar dünyanın en kibar insanları.
TÜRKİYE ÖZGÜR DÜŞÜNEBİLENLER İÇİN SIKINTILI BİR YER
- Düşünceleriniz dolayısıyla kovulma tehlikesi bir yazar olarak sizi rahatsız etmiyor mu?
Türkiye özgür düşünebilen, bu özgür düşünce üretme çabası içinde çok net tavır almayan herkes
için sıkıntılı bir yer. Çok net köşeli bir tavır almıyorsanız sıkıntılı bir yer. Taraf olmaktan bahsetmiyorum. Ben de taraf olurum ama neden yana taraf olurum? Düşüncemden yana taraf olurum. Ama benim taraf olduğum düşüncem bazen başkalarının hoşuna gitmeyebilir.
- AK Parti’ye yönelik eleştirilerinizin sebebi ne?
2012-2013’e kadar AK Parti’ye yönelik temel eleştirilerim yaptıkları yüzünden değildi, yapmadıkları içindi. İşte MGK’yı değiştirmiyorlar, hala Kırmızı Kitap gibi bir rezalet ile yaşıyoruz.
YÖK’ü kaldırmıyorlar… Falan filan… Bu tür eleştirilerim vardı. Yapılabilecekken yapılmayanları eleştiriyorduk. Ancak 2013 sonrası korkunç şeyler yapmaya başladılar ve biz artık yaptıklarını da eleştirmeye başladık. Ne oldu ben hala çok net bir analiz oluşturamıyorum. Çok doğru bir
çizgiden buraya savrulmanın kökeninde ne olduğu konusunda bir sürü faraziyem var ama bir
öğretim üyesi olarak kesin analizlerim yok.
İSTANBUL'UN IRZINA GEÇTİLER
- Peki Star’dan kovulma süreci tam olarak nasıl oldu?
Bir Gün gazetesine bir röportaj verdim. Benim bir İstanbul tutkum vardır. Evimde hatırı sayılır
İstanbul kitaplığı var. İstanbulla ilgili çıkmış her şeyi toplarım. Ciddi bir İstanbul koleksiyonum
var. İstanbul’a çok düşkünümdür. Bu şehri çok severim. Benim için İstanbullu olmak Türkiyeli
olmaktan daha önemlidir. Bu bir kimlik tanımlamasıdır. Ben kendimi İstanbullu olarak tanımlarım.
Yaşım 60 küsür. Bağımsızlığımı ilan ettim. Çok da eleştirileri takmıyorum. Dünyadaki çok az yerin bu kadar anlamlı bir tarihi kültürü olduğunu düşünüyorum. İstanbul’u iyi anlamak insanlığı
anlamak demektir. Türkiye’yi tabii ki seviyorum ama isim vermeyim bir iki kenti mesela Paris’i
Türkiye’nin 20 kentinden daha çok severim. Ama hiçbir şeyi katiyen İstanbul’a değişmem. Bu
İstanbul’a yapılan şeyler, Zeytinburnu’na yapılan bina meselesini çok kafaya taktım. İlk yazan da
benim bunu Türk basınında. Hatta o binaların sahibi arkadaşla tanışırız. Bana çok sitem etti. Bu
senle ilgili değil İstanbul’un silueti gerçekten başarıyla koruduğumuz bir siluettir. Fransız bir şehirci gelmiş, 40 rakımın üzerinde 3 kattan fazla bina yasağı getirmiştir. Bu teknik bir şeydir. Sur
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içinde böyle bir yasak vardır. Bugün de yapamazsınız. Bir ara Bedrettin Dalan bunu delmeye
kalkmıştı ama Allah’tan Danıştay engellemişti bunu. Bu kural sayesinde o siluet korunmuştur.
Buradan başlıyorsunuz ta Sultanahmet, Ayasofya, Nuruosmaniye, Beyazıt, Süleymaniye, Fatih Camii diye giden bir siluet. Hakikaten harika bir görüntüdür ve değişmeyen bir siluettir.
Ben kendine muhafazakar diyen birileri tarafından bence bu ülkede en fazla muhafaza edilmesi
gereken tarihi İstanbul siluetinin afedersiniz bağışlayın ama o röportajda da bu tabiri kullandığım
için söylüyorum adeta İstanbul'unırzına geçtiler. Başbakan komik bir şekilde “küstüm ben ona”
dedi. Ben bunu taktım kafaya. Ben o adama da kızamıyorum açıkçası. Çünkü o da bir iş adamı.
Üstelik işini kılıfına da uydurmuş. Çünkü o binalar sur dışında. Surların 150-200 metre ilerisinde
yer alıyor. Yargı ya da İstanbul Belediyesi ya da bizzat sayın Erdoğan’ın meseleye böyle bakmaması lazımdı. O kuralın bir mantığı var ve bu da o silueti bozmamaktı. Şimdi siluet hakikaten tecavüze uğradı. Ben bunun muhafazakarlar döneminde yapılmış olmasını da affetmedim.
MEHMET METİNER'İ ÜZERİME SALDILAR
- O zaman kullandığınız bu tabirden dolayı pişman gibisiniz…
Muhafazakarlarla ilgili kendime yakıştıramadığım bir ifade kullandım. Neden öyle kullandım.
İki üç gün içinde eşimle bir seyahate çıkacaktım. Arkadaşa dedim ki sen bunları deşifre ettikten
sonra bana gönder ben düzelteyim. Çünkü sohbetin şehvetiyle bazı olmadık kelimeler kullanılabiliyor. Fakat ben planlama hatası yapmışım. Meğer 2-3 gün sonra değil de ertesi gün seyahate
çıkıyormuşuz. Öyle olunca ben de gözden geçirmeyi yapamadan yurt dışına gittik ve öyle kaldı.
Ben o kelimeyi kendime de yakıştıramadım. Yoksa fikrin tamamen arkasındaydım. Bana haklı
olarak kızdılar. Çünkü orada bir küfür geçiyor sonuçta. Orada Mehmet Metiner’i üstüme saldılar,
bir yazı yazdırdılar. Ben o zaman işin vahametini daha fazla anladım. Mehmet Metiner dedi ki o
yazıda, “Eser Karakaş muhafazakarlığı İngiliz muhafazakarlığıyla karıştırıyor, bizde muhafazakarlık dindarlıktır…” Şimdi bunu anlamak mümkün değil. İnsan dindar olur veya olmayabilir
fakat bir dizi buna dini değerler de dahil olmak üzere muhafaza edilmesini istediği bir değerler
kümesi vardır her insanın. Bunun tümü birden dinle ilgili değerler olamaz. Bu çok komik bir şey
olur. Mesela İstanbul’un bu siluetinin tam olarak dinle ne alakası var. Hadi işin içinde Süleymaniye Camii falan da var ama, aynı zamanda da Ermeni mimarın yaptığı Beyazıt Kulesi de var.
Diğer yanda Ayasofya da var. Yani bu siluet bir Bizans silueti ve altı asırlık Osmanlı silueti.
Böyle çok kıymetli bir şey. Bu benim için çok önemli ve muhafaza edilmesi gereken bir değer.
YİNE DE ATARLARDI BENİ
- Star ile yollarınızın ayrılması sizi üzdü mü?
Aslında yaşanan ayrılık iyi oldu. Çünkü Star ile olan ilişkimiz zor giden bir ilişkiydi. Mustafa
Karaalioğlu varken bana daha müsamahakar davranıyordu. Ama daha sonra o ayrılınca müsamaha
da azaldı. Ondan sonra bu günler olsaydı zaten kalamazdım. Yine atarlardı beni. İlla ki kötü bir söz
kullanmam gerekmezdi. Ama yine de insanlarla kavga etmeden ayrıldım. Kimseyle bir husumetim
olmadı. Benim hatam orada kendime de yakıştırmadığım bir iki kelime kullanmak oldu.
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AK PARTİ DÜNYA TARİHİNE GEÇEBİLİRDİ
- “AK Parti’yi yapmadıkları için eleştirmeye başladım” dediniz… AK Parti neyi yapmıyor
diye eleştiriyordunuz?
Benim bir görüşüm var eğer AK Parti 2005-6’daki politikalarını geliştirerek sürdürseydi belki
dünya demokrasi tarihinde bir ilk olurdu. Yüzde 25’lik bir kemik CHP ulusalcı oy dışında oyunu
yüzde 75’e kadar çıkarabilecekti.
TÜRKİYE'DE SİYASET RANT İÇİN YAPILIYOR
- Neden olmadı?
Bunlar dindarların oyunu aldılar, bizim gibi seküler yaşamın içinden gelen birilerinin desteğini
aldılar, iş dünyasının desteğini aldılar, ekonomiyi hızlı büyüttüler, AB’nin desteğini aldılar, tarımın desteğini aldılar… Ben ilk defa bir muhafazakar iktidara oy vermiştim, 2011’e kadar da verdim. Ama ne olduğunu tam anlayamıyorum. Faraziye dediğim o işte. Tam kafama oturtamadım.
Kafamda iki üç tane teori var. AB Süreci hayati bir süreç oldu. Türkiye AB Süreci olmazsa, gider gider tekrar başına bir iş gelir. Mutlaka bu olur. Şu anda bak Yunanistan nasıl demenin bir
anlamı yok. Çünkü onlar hile yapmışlar. Bütçe açıklarını saklamışlar. Sonra işte bir şey oldu
2010’dan sonra, çok kişisel şeyler söylemek istemiyorum. Sayın Erdoğan’ın bir süre sonra genetik kodları mı öne çıktı, bilemiyorum. Bunu söylemek çok zor. Ama şunu daha net söylüyorum.
2006’ya kadar Kopenhag siyasal kriterleri ve yaşama geçirilmesi bunların, dünyayla daha iyi
ilişkisi olan kesiminden destek alması AK Parti’yi daha çok rahatlattı. Bunu kendi çıkarı için
yaptı. Anormal bir şey değil. Ama AB süreci Kopenhag ile sınırlı değil. 2005’te müzakere süreci
açıldı. AK Parti’nin bilmediği tanımadığı başka bir AB gördü karşısında. Mesela, türbanlı hanımların eğitim hakkını savunan bir AB idi Kopenhag siyasi kriterleri, bu çok büyük bir destek
gördü AK Parti tarafından ama bu sefer Kamu İhale Kanunu’nu değiştirmesini isteyen bir Avrupa Birliği ile karşılaştı. İşte bu çok önemli bir şey. Çünkü özünde Türkiye’de siyaset rant için
yapılıyor. Bu çok temel bir şeydir. Hiç değişmez. Ama 2002-2006 arası siyasi kavga ve AK Parti’nin AB kritelerine dört elle sarılması bu rantı ikinci plana attı. Ama müzakere süreci başlayınca AK Parti bilmediği bir Avrupa ile karşılaştı. Çünkü geçmişinde böyle bir kültürden gelmiyor.
- AKP hazırlıksız mı yakalandı? Beklemediği bir şey miydi?
AB ile olan en fazla ilişkisi Kopenhag Siyasal Kriterleri ile sınırlıydı. Sonra dediler ki hayır siz
burada bilmem kaç liranın üzerindeki her kamu ihalesine bütün 25 AB ülkesinin müteahhitlerini
sokacaksınız denildi. O noktada AK Parti kendine sordu, “Peki benim ilçe teşkilatlarım nasıl
beslenecek?” En kaba şekliyle söylüyorum, “ben siyaseti nasıl finanse edeceğim diye” düşündü.
“Eğer o ihaleyi bir İsveçli firma alırsa ben ondan komisyon alamam.” Anlatabiliyor muyum?
Orada çok hayati bir mesele çıktı ortaya. Bu ihale meselesi sadece bir örnek. Bunun gibi başka
bir sürü meselede sorunlar vardı. Her dosya, en basiti bir tanesi, iş güvenliği ve çalışma dosya4

sıydı, dediler ki “her madene bir tane yaşam odası olacak”. Biz o dosyayı hiç açmadık. AB bütün
ön koşulları kaldırarak gelin açın bu dosyayı demesine rağmen kamu ihale dosyasını, iş güvenliği dosyasını ve rekabet dosyasını açmadık.
- Neden?
Rekabet dosyasını açarsak, devlet teşvikleri AB sisteminde nizama girecek. Her kafanıza estiğine
göre teşvik veremeyeceksiniz. Sadece iki alanda teşvik var, araştırma geliştirme ve çevre. Onun
dışında Kahramanmaraş, Gaziantep’ten kişi başına geliri düşük diye Kahramanmaraş’a teşvik
veremeyecek devlet. Bunlar şaşırttı AK Parti’yi. Kelimenin gerçek anlamıyla söylüyorum. AK
Parti yönetimi Avrupa Birliği’nin bu yüzünü bilmiyorlardı, yeni tanıştılar. “Allah Allah” dediler.
“Ben teşvik vereceğim teşvikime engel oluyor” dediler. Ben eşik değerleri çok yükselteceğim,
çok büyük havalimanı, ya da baraj ya da nükleer santral dışında sokmayacağım AB firmalarını
ihaleleri ki o kamu parasını ben kendi müteahhitime vereyim o da benim siyasetimi finanse etsin.
Türkiye’de böyle bir ilişki vardır. İşler böyle yürür. Uluslar arası piyasa değeri 100 lira olan bir
ihaleyi devlet müteahhite 120 liraya verir, sistem aynen böyle işler, İttihat Terakki’den beri böyle
işler, o piyasa değerinin üzerindeki 20 liranın 15 lirası siyasetin finansmanı için geri döner. Buna
retro komisyon deniyor. Aradaki beş lira da daha karışık. O da cebe gidiyor. Özel olarak alınıyor.
Türkiye’de bir çok parti kapatıldı. Bir ara Türkiye siyasi parti mezarlığına dönmüştü. Ama hiçbir
parti mali kuralları ihlal ettiği için kapanmadı. Çünkü bu öyle bir oyundur ki herkes ortak oynar.
Buna CHP de dahil, gelmiş geçmiş tüm partiler dahil. AK Parti iktidarda bunu gördü. Biz o inşaatları AB standartlarıyla yapmaya kalkarsak maliyetleri çok artacak. Çünkü işçiyi koruyacaksın,
çalışma saatini güvenliğini düzenleyeceksin. Ben Göztepe’de oturuyorum. Tam yanımıza bir
inşaat yapılıyor. Bütün inşaatı detayına kadar gözlemledim. Benim bir ayağım aynı zamanda
Avrupa’da. Böyle bir inşaatı Avrupa’nın hiçbir ülkesinde yapamazsınız. Gelişmiş hiçbir ülkede
bu koşulda inşaat yapamazsınız, işçi çalıştıramazsınız. Şimdi siz eğer çalışma dosyasını açarsanız AB’nin o inşaat 50 liraya mal olacağına 70 liraya mal olacak.
AVRUPALI O KİRAZI ÇOCUĞUNA YEDİRMEZ
- Bu yüzden mi AKP ile AB arasına kara kedi girdi?
Evet bunu istemediler. Avrupa’nın bu yüzünü gördüler ve bu yüzden Avrupa ile mesafe koydular
aralarına. Avrupa ile mesafe koyunca bence işler baş aşağı gitmeye başladı. Çünkü Avrupa ile
kavga etmeye başladılar. Yakışıksız şeyler de oldu. Eski AB Bakanı, “Merkel balık tutmaya gidecek, başına neler gelecek” diyordu ama Merkel iktidara geldi kendi başına ise bakın neler geldi. Avrupa’nın en güçlü ekonomisi Almanya şu anda. Benim temel faraziyem bu. Avrupa değerlerine sırt çevirdiler. AB’yi sadece temel hak ve özgürlükler meselesi olarak gördüler. Ama bir
de AB’nin maddi hukuk bölümü var. Esas Avrupa da bence bu. Avrupa nedir diye sorulduğunda
ben şunu söylüyorum. Yediğimiz kiraz şeftali ve kaysının üzerindeki zehirli atıklara sınır getirmektir. Biz bu sınırı getiremiyoruz. Hepimiz hala Avrupalı’nın çocuğuna yedirmediği oranda
zehirli atıklı kirazı kendi çocuğumuza yediriyoruz. İç piyasadaki her ürünü herhangi bir Avrupalı
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çocuğuna yedirmiyor. Ama bu tarımcıya maliyet yüklemek demek. Dini değerlere döndüler bilmem ne, bunları söylemek istemiyorum. Bunu bilemiyorum. Ama en acısı ve kötüsü şu, Türkiye
2002-2007 arası önemli bir atılım yaptı. Aşağı yukarı 1 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomiye
geldik. Türkiye bir yere geldi. Ama Türkiye’nin kadrolarının yetişme tarzı donanımı, bunu sadece AK Parti için söylemiyorum, ama AK Parti iktidarda olduğu için en çok onunki, Türkiye’nin
geldiği bu noktayı taşıyamadı. Bir dizi faktör sebebiyle böyle oldu.
ÜNİVERSİTE SINAVINDA 2 ÇEKENLER 1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİYİ
YÖNETEMEZ
- Türkiye’de hiç mi böyle bir kadro yok?
En son üniversiteye yerleştirme sınavında Türkiye genelinde temel bilimlerde matematik, geometri, fizik, Türkçe ve yabancı dilde ortalama 2 aldık.Üniversite sınavında Ortalama 2 çeken, 1
trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetemez. 30 geometri sorusundan 3 buçuk doğru var. Geometri
demek 3 boyut demektir. İlk defa bir çocuk 3 boyut kavramıyla tanışıyor ve bunu anlayamıyor.
3. Boyutu ya da zaman ekseninde 4. Boyutu analiz ettiği zaman bu notu alabilen bir çocuğun 1
trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetme şansı yoktur. Şirketleri de yönetemez. Türkiye’nin en
büyük şirketinin değeri WhatsApp’ın ancak yarısı kadardır. En büyük şirketten bahsediyorum.
Uyduruk cep telefonundaki WhatsApp’ın yarısı kadar… İki en büyük şirketimizi toplasan bir
WhatsApp’ı satın alamıyorsun. Hep ısrarla söylüyorum. Türkiye’nin 2015’te ürettiği bütün katma değeri toplasanız. Yani yaklaşık 28 milyon çalışanımızın ürettiği toplam değerle Apple şirketinin sahibi olamıyorsunuz. Apple şirketinin değeri Türkiye’nin milli gelirinin üzerine çıktı. Bu
işte bir kadro zafiyetidir. Özel şirketler de buna dahil. İSO her sene liste yayınlıyor, 20 yıldır hep
aynı şirketler önde. En önde kamu var ardından otomotiv geliyor. Artık otomotiv üreterek dünyada güçlü olamazsınız. AK Parti’nin ufkunun darlığını ben mesela yerli otomotiv üretme ihtirasında görüyorum. Bırak da şu telefondan yerli üretmeye çalış. Araba dediğin, artık eski bir teknoloji. Yerlisini üretsen ne olur, montajını yapsan ne olur. Bizim için çok önemli bir kavramdır,
teknolojik dışsallık diye bir kavram vardır.
-Nedir teknolojik dışsallık?
Bir şey üretiyorsunuz o ürettiğiniz şeyin üretimi sırasında ortaya çıkan teknolojik gelişmenin
başka sektörlere girdi sağlaması lazım. Otomotivin böyle hiçbir özelliği kalmadı. Otomotiv Ford
döneminin, asrın başının mantığıyla aşağı yukarı aynı çalışıyor. Sadece konfor ve şıklık arttı.
Ford döneminde ise kimsenin rüyasında bile yoktu. AK Partinin ne kadar ufuksuz olduğunu,
kadrolarının ne kadar sığ olduğunu yerli otomobil üretme ihtirasıyla görebilirsiniz. Ben yerli cep
telefonu ya da başka bir ürün, hiç düşünülmemiş bir ürün yapacağım demiyor. Yerli araba yapacağım diyor. İşte bu müthiş sığ bir ihtiras. Kifayetsiz bir ihtiras. Otomotivde Türkiye hiçbir yere
gidemez. Böyle bir yere geldik tıkandık. Kadrolar bu Türkiye’yi taşıyamıyor. Muhalefet de taşıyamıyor. Mesela bu seçim dönemi ibretlikti.
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-Ne açıdan?
Böyle düşük düzeyde bir seçim yarışı olur mu? Bu sığlığın olduğu bir yerde hukuk yerlerde sürünüyor. Hukuk yerlerde sürününce mesele sadece hukuk meselesi değil. Bu aynı zamanda
özünde bir ekonomi meselesi. Eğer hukuku dünyanın kabul edeceği bir düzeye getirmediğimiz
sürece Türkiye asla yüzde 3’ün üzerinde büyümeyecek. Çok net söylüyorum. Bunu bir tek gören Ali Babacan herhalde bu kadroda. Ne sayın Başbakan, ne Cumhurbaşkanı ne de Ekonomi
bakanı görüyor, ama o da gidiyor herhalde şimdi.
- Peki ekonomi ne olacak?
Türkiye küçük bir ekonomi, dünya ekonomisi içindeki payı yüzde 1. Türkiye’nin cari açık problemi var deniyor. Ama bence öyle bir problemi yok. Türkiye’nin yıllık ihtiyacı maksimum 50-60
milyar dolar. Türkiye eğer İngiltere düzeyinde bir hukuka sahip olursa, yılda 60 milyar dolar
kaynağı çekmesi işten değildir. Çünkü dünya ekonomisinde 60 milyar dolar para değil. 10 milyonluk Yunanistan’a 52 milyar dolar para verecekler. Küçük ekonomi olmanın böyle bir avantajı
var. Almanya gibi bir ekonomi olsan ve büyük cari açığı olsa onun riski yüksek. Türkiye 50-60
milyar dolar istiyor. Hızlı büyüyünce cari açık üretecek onu finanse etmek için de bu paraya ihtiyacı var. 60 milyar dolar yatırım çekmesi Türkiye’nin işten bile değildir. Şayet İngiliz yatırımcı
buraya baktığı zaman aynı benim ülkem gibi hukuk var dese bu yeterli. Türkiye 1954’ten
2004’te kadar, 54’te yabancı sermaye teşvik kanunu çıkmıştı, o tarihten 2004 tarihine kadar toplam net 18 milyar dolar yabancı sermaye çekmiş. 50 yılda oluyor bu. Sadece 2006’da ise 22 milyar dolar çektik. Garip bir sıçrama değil mi bu? Peki sebebi ne? Çünkü İngiliz yatırımcı dedi ki
bunlar AB’ye girmeye hazırlanıyor demek ki hukuku benim hukukum gibi olacak o zaman gelip
yatırım yapabilirim.
- Çok basit bir şey soracağım. Bir hakimi verdiği karardan dolayı hapse atabilen bir hukuk
ile ne yapabiliriz?
Hukuk şu anda yerlerde bile sürünmüyor resmen çukurda. Ama bunu düzeltmek için benim de
sihirli bir formülüm yok. Hepimizin oturup düşünmemiz gerekiyor. Ama hukuk sistemini AB
sistemiyle özdeşleştirmek lazım. Bunun için ben adopsiyondeninen yöntemden yanayım. Yani
olduğu gibi almalıyız. Çünkü olmuyor. Burası hukuk üretemiyor. Bu yüzden olduğu gibi alıp
tatbik etmeliyiz. Türkiye hukuk üretemiyor uzun süre de üretemeyecek. 2006’daki o sıçramanın
sebebi işte AB hukuku.
TÜRKİYE'DE SEÇMENİN HUKUKTAN ÇIKARI YOK
- Peki Türkiye neden hukuk üretemiyor?
Bu söylediklerim milliyetçi muhafazakar arkadaşlara biraz garip geliyor. Türkiye hukuk üretemiyor çünkü Türkiye seçmen çoğunluğunun hukuktan çıkarı yok. Seçmen çoğunluğu diyorum
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bakın. İşte bu çoğunluğun hukuktan bir çıkarı olmadığı için hukuk talep etmiyor. Hukuk da bir
maldır unutmayın bunu. Hukuk bir maldır, üretilir, tıpkı her mal gibi. Hukuk hiçbir yere gökten
zembille inmez. Üretilir hukuk. Üretilen şeye mal diyoruz. Bu kötü bir anlam değil. Üretim için
talep olması lazım. Bir cep telefonuna talep olmadan üretilmez. Ayakkabıya talep olmadan üretilmez. Hukukun da üretilmesi için talep olması lazım. Türkiye’de hukuk talebi yok. Türkiye’de
baktığın zaman sisteme vatandaş çoğunluğunun hukuksuzluktan çıkarı var. Maalesef böyle. Bugün mesela sabah bir operasyon gerçekleşti tapu dairelerinde. Rüşvet hikayesi. Şimdi ben size bir
şey sorayım. Bu sizi de kapsıyor beni de kapsıyor Cumhurbaşkanı’nı da Başbakanı da, Maliye
Bakanı’nı da kapsıyor. Bir taşınmaz alırken tapuda rayiç bedelini deklare eden bakın iki kişi
demiyorum bir kişi var mı Türkiye’de? Buna Cumhurbaşkanı da dahil. Bir ev alıyorsunuz 1 milyon TL. Onu 1 milyon TL olarak deklare eden iki kişi değil bir kişi bile bulamazsınız. Türkiye’de 55 milyon kadar seçmen var sadece 1 milyon kişi beyannameye dayalı gelir vergisi ödüyor. Türkiye’de hazine arazileri bilabedel kullanılıyor. Kaçak elektrik kullanılıyor. Olağanüstü
bir kayıtdışı ekonomi var. Tüm bunlar hukuksuzluk demektir. Türkiye’ye batı standartlarında bir
hukuk geldiği zaman bakın neler olacak. Ben size söyleyeyim. Kayıt dışı ekonomi bitecek. Kayıt
dışı çalışanlar da patronları da buna itiraz edecek. Türkiye’ye batı türü bir hukuk geldiği zaman
vergi vermeyen kimse kalmayacak. Türkiye tam bir vergi cenneti olacak . Çok büyük kesimler
hiç vergi vermiyor. Buna onlar itiraz edecek.. Hazine arazilerinde bila bedel oturma hikayesi
bitecek. Kaçak elektrik kullanımı bitecek. Firmalar için de insanlar için de.. Tapulu bir mal aldığınız zaman 1 milyonluk evi 300 bin lira gösteremeyeceksiniz.. Şimdi böyle bir tablo çizdiğiniz
zaman Türkiye’deki insanlar “Ben almayım bu hukuku” diyor. Eğer hukuku almazsanız da işte
bir hakim de başka bir meslektaşını hapse atar. Ama bu sadece bir sonuçtur. Esas sorun başka bir
yerde. Hukuku talep etmiyor halk. Türkiye’de öyle bir inanç var ki geniş kitleler hukuk aşığı ama
yukarda dar bir oligarşi var siyaset mafya karışımı bir şey ve bunu engelliyor. Bu gerçek bir görüntü değil. Türkiye’de geniş bir kesim hukuk talep etmiyor. Hatta hukukçular bile talep etmiyor.
Hukukçu dediğin bu işin teknokratıdır sonuçta. Bu yüzden önce seçmen hukuk talep edecek.
SABAH GAZETESİ TAYYİP BEY'E KUMPAS KURDU AMA TAYYİP BEY OYUNU
İKİYE KATLADI
- Halk hiç mi hukuk talep etmiyor yani?
17-25 Aralık faciasını yaşadık arkasından yerel yönetim seçimlerinde bu facianın baş faillerinin
zaferini yaşadık. Çünkü halkın umurunda değil. İlk defa Tayyip bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı zaman Sabah gazetesi Tayyip beye karşı bir kumpas kurdu aklı sıra ve
manşetten kaçak evde oturduğunu yazdı ve onu ortaya çıkardı. Zannetti ki bu haberler Tayyip
beyi itibarsızlaştırıp bitirecek. Halbuki oyunu ikiye katladı Tayyip bey. Çünkü İstanbul’daki
seçmenin çok büyük bir bölümü zaten imarsız kaçak evlerde oturuyor. Tayyip bey Sabah gazetesi sayesinde büyük bir zafer elde etti. Hukuksuzluk vatandaşın işine geliyor. Bu da kaçak evde
oturuyor demek ki başa gelirse benim evimi de yıkmaz. Olay bundan ibaret.
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- Bu kadar umutsuz muyuz?
Bakın ben bir yazı yazdım. Mehmet Şimşek kafasında daha çağdaş bir vergi sistemi istiyor ama
siyaseten bunu yapamıyor. Çok mükemmel olmayan ama eli yüzü düzgün bir gelir vergisi kanun
tasarısı 3 yıldır bekliyor. Ben 3 yıl önce o kanun tasarısını gördüğümde bir yazı yazdım. Türkiye’de Abdullah Öcalan Cumhurbaşkanı olur bu tasarı da yasalaşmaz. Yani Öcalan’ın Cumhurbaşkanı olduğunu görebiliriz fakat bu gelir vergisi tasarısı kanunlaşmaz dedim. Vallahi haklı
çıktım. Öcalan Cumhurbaşkanı olmadı ama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Beşir Atalay “Öcalan’ı itibarsızlaştırmak istiyorlar” dediler. Bundan 10 sene önce bir Başbakan yardımcısının böyle diyebileceğini düşünebilir miydiniz? İşte bu bile oldu ama o gelir vergisi kanunu
yasalaşmadı.
Ben neden sürekli Avrupa Birliği diyorum. Manyak mıyım ben? Benim zaten keyfim yerinde.
Bir ayağım Avrupa’da yaşıyorum. Evim bile var orada. Resmi ikametgahım Avrupa’da. Yurt dışı
seçmeniyim ben.
EĞER TÜRKİYE AB'YE GİRMEZSE HİÇBİR ZAMAN HUKUK GELMEYECEK
- Derdiniz nedir o zaman?
Ben biraz önceki dediğimi çok ciddiye alıyorum. Bu yüzden tekrarlıyorum. Hukuk bir mal üretilmesi için talep gerekli talep olmadığı için üretilmiyor üretilmediği için de talep olmuyor. Türkiye hukuk konusunda tam bir kısır döngüde. Bunu aşmasının ise tek bir yolu var. Kemalist falan
değilim. Bunu aşmanın bir yolu var. O da bir nedenden, nasıl olur bilmiyorum, Amerika’nın Avrupa’nın çıkarları bir şekilde bunu gerektirecek ve Türkiye’yi AB’ye alacaklar ve dışardan AB
hukuku buraya tepeden girecek. Başka yolu yok. Hakikaten yok göreceksiniz. Sizler gençsiniz
benden çok yaşayacaksınız ben görmem siz görürsünüz. Eğer Türkiye’ye AB üyeliği ile hukuk
gelmezse Türkiye’ye hiçbir zaman hukuk gelmeyecek. Hep hukuksuz bir ülkeydik zaten. 2003
ile 2007 arası bir serap gördük ve o da geçti. Ben 61 yaşındayım ve 83-87 arasında Özal döneminde başka bir serap gördük. Ondan da çok çabuk uyandık. Üstelik başkaları değil Özal bizi
uyandırdı. 91-93 arasında bir serap görür gibi olduk. Demirel ben değiştim söz veriyorum tam
demokrasi olacak dedi. Ama ondan da bir şey çıkamadı. Yani sonra Türkiye’nin en kötü dönemlerini yaşadık. Bir serabı da 2003-2007 arası yaşattılar ve ondan da kendileri uyandırdılar. Ben
artık hiçbir şeyi serap olarak da görmeme niyetindeyim. Demek ki bu yolla olmuyor. Hukuk talep etmek için insanların çıkarı olması lazım. Hukuku talep etmeleri lazım.
- Peki bu durumda gidiş nereye?
Türkiye yılda 25 milyar dolar sosyal güvenlik açığı veriyor her sene. Tam 25 milyar dolar….
Ama kamu maliyesi o kadar iyi gitti ki bu açığı örttük. Yarın tekrar kamu maliyesi dengeleri
altüst olmaya başlarsa bu 25 milyar dolarlık sosyal güvenlik açığı da tekrar başımıza bela olacak.
İşveren de elini taşın altına sokacak çalışan da elini taşın altına sokacak. Herkes prim ödemeye
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başlayacak sisteme. Başka türlü olmaz. Türkiye’de toplam 27 milyon insan yaşıyor 9 milyonu
kayıtdışı. Dünyada başka yerde var mı böyle bir şey? 3’te 1’i kayıtdışı. Siz diyorsunuz ki bu sisteme hukuk lazım. Bu 9 milyon sigortasız çalışan işçi biliyor ki patron beni kayıt altına almak
zorunda kalırsa işten çıkarabilir. Bu yüzden de bu hukuksuzluğun devamına razı oluyor.
- Üretmeyen ekonomimiz var deniliyor. Bu ne demek?
Üretemeyen ekonomi diye bir gerçek var Türkiye’de. Artık üretim demek biraz nitelikli beşeri
sermaye gerektiriyor. Siz üniversite sınavlarında geometriden 30 soruda 3 buçuk net yaparsanız
üretim olmaz. Van’da ne vardır üretim olarak? Kefal çıkıyor.. Hayvancılık var o da bitmiş gibi
bir şey… Başka da bir şey yok.. Ama Van’a gidersiniz İstanbul’da görmediğiniz lüks araçlar
görürsünüz. Peki nedir bunun kaynağı? Açık söyleyelim adını koyalım. Uyuşturucu… Bu meselenin üstüne bile Türkiye gidemiyor. Basın da gidemiyor. Bu uyuşturucu meselesine amatör bir
ilgim var. Çok yakından izliyorum. İnanılmaz büyük uyuşturucu sevkiyatları yakalanıyor. Basın
ise asla arkasını araştırmıyor. Çok önemli bir sentetik uyuşturucu baronu Yargıtay’dan geldiği
iddia edilen sahte bir faksla tahliye oldu. Ama bu konuşulmuyor. O adam nerede? Bu konuda bir
anormallik var. Sahte bir faksla serbest kalıyor iki ay sonra savcı farkediyor. Adam nerede şu an
bilinmiyor. Peki bu kadar uyuşturucu Türkiye’ye nasıl giriyor o da konuşulmuyor. Konuşulmuyor çünkü kokusu çıkar. Ben o uyuşturucu köpeklerinin adına kadar biliyorum o kadar yakından
izliyorum ki. Bir kamyon uyuşturucu yakalanıyor zavallı şoförü tutuklanıyor. 5 bin liraya şoförlük yapıyor ama o tutuklanıyor. Arkası araştırılmıyor. İşte Türkiye’nin temel sorunu hukuksuzluktur. Merkez Bankası’nın görünmeyen para kalemi içinde uyuşturucu da var Suriye ve Yunanistan’dan gelen para da var.
- Ben röportajlarımda hep sorarım. Hayalinizdeki Türkiye nasıl bir yer?
Hayalimdeki Türkiye hukukun egemen olduğu bir Türkiye. Ben AB üyesi bir Türkiye diyorum
özetle. Bir şakayla bitireyim. AB üyeliği Türkiye için benim kilo meselem gibi. Deniyor ki AB
şartlarını alalım benimseyelim ondan sonra üye olmasak da olur. Ama öyle olmuyor. Ben de
kilolu bir insanım. Dönem dönem şekerim çıkıyor kolesterol yükseliyor. İki ay perhiz yapıyorum
çabuk kilo veriyorum ama asla o kiloda kalmıyor mutlaka geri alıyorum. Türkiye de şu anda
hukuk açısından 2006 noktasında mı? O zaman bir sıçrama yaptık ama şimdi ne durumdayız?
AB meselesi bittikten sonra kimsenin umurunda olmamaya başladı AB standartları. Yönetmeliği
benimsedik ama denetleyen de yok. 2005’te kabul ettiğimiz tarım yönetmeliğini denetlemediğimiz için yine zehirli kiraz yemeye başladık. Standartları kabul edelim sonra girmesek de olur
büyük bir yalandır. Denetim mekanizması gerekiyor o da şu anda aklıma gelen en iyi sistem Avrupa Birliği sistemidir.
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KOALİSYONDA PARTİLERİN NELER KONUŞMADIĞINA BAKMAK GEREK
- Türkiye restorasyon yapmalı deniliyor. Nasıl olacak bu restorasyon?
Hukuk getirerek restorasyon yapabiliriz. Sulh ceza mahkemelerini nasıl kaldırabiliriz? Ancak
hukukla kaldırabiliriz. Benden bir hoca tavsiyesi… Gazeteci olarak şuna bakmalı. Koalisyon
konusunda partilerin neleri konuştuğuna dair neleri konuşmadığına bakmalısınız. Mesela kimse
kızmasın sulh ceza mahkemelerini konuşacaklar. CHP kalkmasını istiyor. Ama mesela CHP koalisyon koşullarından bir tanesi olarak Kamu İhale Kanunu’nu koyacak mı? İzmir’de CHP var.
Orada büyük bir ihale açılırsa İzmir Belediye Başkanı da istemez Belçika’dan bir firma gelsin
ihaleye girsin. Benim vatandaş olarak tek bir kaygım var benim ödediğim vergiyle yapılacak
olan iş en ucuz ve en kaliteli şekilde yapılsın. Minimum vergim ile en kaliteli iş yapılsın. Bunun
tek koşulu da uluslararası rekabete açık bir sistemdir. Keşke bizimki yapsa ama bizimki İsveçli
ile rekabet etmedikçe daha kaliteli ve ucuz iş yapmaz. Bizimki sadece Türk olduğu için o ihaleyi
kazanmasın. İyi ve ucuz yaptığı için kazansın. Bundan başka çaremiz yok.
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