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SUNUŞ 
Davut Doğan'ın "deneme" ve "fıkralarını" uzunca bir zamandan beri zevkle 
okuyorum. Aklına estikçe birkaç tanesini koyar bir zarfa, postalar. Kalemi, tam 
bir "ustanın" kalemi. Yaşam deneyimlerinden süzdürdüğü gözlemleri ise, öğretici 
ve çoğu kez düşündürücü...  
Davut Doğan bir sanayici. Artık Biga sınırları içine sığamadığından, bir yandan 
Balkanlar'a doğru gelişirken, bir yandan da İstanbul gibi kentlere yayılıyor. 
Ama her "büyümenin" ardındaki düşünce birikimi ve gözlem zenginliğini 
anlayabilmek için, "Davut Doğan'ın yazıları gibi yazıları okumak gerek" diye 
düşünüyorum. Zira böyle bir "düşünce temeline" dayanmaksızın, kalıcı hiçbir 
başarı sağlanamıyor. Sağlanan başarılar gelip geçici oluyor.  
Zaman, zaman okuduğum denemelerini kitaplaştırması için Davut Doğan'ı sürekli 
özendirirdim. Henüz yeterince birikmediğini söylerdi. Ama bu kitabı oluşturacak 
kadar yazı, kendi kendine birikivermiş işte. Doğrusu çok mutlu oldum ve bu 
"sunuş" yazısını da büyük bir keyifle kaleme alıyorum.  
Doğada gördüğümüz nesnelerden ne kadarı ve hangileri gerçek acaba? Aynı biçimde; 
acaba insan ilişkilerinin ne kadarı gerçek yönlerini yansıtıyor? Korkarım çoğu 
kez, olayları ve nesneleri izdüşümlerinden izliyor ve değerlendiriyoruz. Ama 
bunun bir izdüşüm olduğunun ayırdında ve bilincinde olursak, "gerçeklere" 
ulaşabilme şansımız o derece de artıyor.  
Davut Doğan'ın bu kitabını, bundan sonraki çalışmalarının bir işareti olarak 
görüyor ve bir söz verme olarak algılıyorum.  
Dünyayı "at gözlükleriyle" gören tek yönlü insanların ağırlıklı olduğu bir 
"alem"de değil yazarak birşeyler üretmek, okumanın bile kimi zaman tebessümle 
karşılandığı ve "boş işler" diye değerlendirildiği çevrelerde, Davut Doğan gibi 
insanların da olması, doğrusu insanı umutlandırıyor ve gelecekle ilgili 
kaygılarımızı bir ölçüde hafifletiyor.  
Ben bu "arayışları" çok zevkle okumuştum. Umarım benim dışımdaki okurlar da aynı 
lezzeti bulurlar.  
Prof. Dr. Toktamış ATEŞ 



 
 
TEMİZ ELLER 
Gerek memleketimizde ve gerekse dünyada o kadar çok yolsuzluklara şahit oluyoruz 
ki, şaşmamak elde değil.  
Hele hele bunları yapanlara, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey yöneticileri 
katılınca, bu olaylar bize Neyzen Tevfik'in şu dörtlüğünü hatırlatıyor.  
Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler 
Kimi ayyaş, kimi deyyus dediler 
Künyeni almak için partiye telefon ettim 
Bizdeki kayda göre o şimdi mebus dediler 
Tarihimizin her döneminde yolsuzluklar yaşanmış ki, Neyzen Tevfik de bu dörtlüğü 
döktürmüş.  
Yolsuzluğun rüşvetin önlenmesi oldukça güç. İki kişi arasında geçen bir olayda 
karşılıklı menfaatler de söz konusu olunca, hani ne derler; alan razı, veren 
razı, iyi de veren gerçekten razı mı?  
Vatandaş bürokrasiye mahkum edilmiş. Bandırma'da limanda çalıştığım yıllar liman 
başkanı bir deniz motoruna denize elverişlilik belgesi vermek için bin lira, 
evet, 80'li yıllarda bin lira, rüşvet aldı, diye yargılanmıştı. Yıllarca 
cezaevinde yattı.  
Bin lira yiyen de yatıyor, tirilyonları götüren de... Rüşvette kota uygulaması 
konacak değil ya... Ye kürküm ye.  
Geçen hafta Siyaset Meydanı'nda konu 'temiz toplum'du. Temiz, temiz konuştular. 
Eski bakanlardan Tuncay Mataryacı da oradaydı. "Vatan, Millet, Sakarya" üzerine 
öyle konuştu ve Rizeli hemşerilerine öyle güzel mesajlar verdi ki... Anlaşılan 
yine Rize'den milletvekili adayı. Milletvekili oldu mu? Adamını da ayarlar Bakan 
oluverirse tekrar iftiraya falan uğrar. Yok, uçakta tanıdığı hostese daire 
hediye etmiş. Ne dedikoducu insanlarız. Bir de açıkoturumdaki vatandaşlardan 
biri çıkıyor ve koskoca bakana, "Siz tam cennetliksiniz" diyor. O cennete 
gideceğini size mi soracak. Bu işin yolunu da elbetteki bilir.  
Neyzen Tevfik de bu dörtlüğü nereden uydurmuş, Allah aşkına...  
Diğer bir Bakanımız var ki, yeri göğü inletiyor. Sataşmaya gelmez. Her akşam 
TV'lere bile çıkıyor. Bir bağırıyor, bir çağırıyor. Seyrederken bile korkuyoruz. 
Sayın Kıratlıoğlu kaşlarını çattı mı, iş bitti... Erkeksen rüşvet ye, yolsuzluk 
yap. Geçen akşam Objektif programında Kadir Çelik ile Turgut Yılmaz'ı dövecek 
diye korktum.  
Yerin kulağı var. Aman duymasın.  
Ben Türkiye'deki rüşveti bilmem ama, Bulgaristan'dan geçerken polislere 5 dolar 
sıkıştırıldığını biliyorum.  
Memleketimizde böyle şeyler oluyor mu acaba?... 
Kimsenin günahını almayayım.  
Biga'nın Sesi, Ağustos 1994 
 
 
KİM HAKLI 
Nasrettin Hoca kadılık yapıyormuş. Vatandaşın biri şikayette bulunmuş ve 
başlamış anlatmaya. Bizim Hoca dinlemiş ve "haklısın" demiş. Sanığı çağırmış, o 
da durumu kendi açısından anlatmış; Hoca ona da "haklısın" demiş. Nasrettin 
Hoca'nın karısı şaşırmış; "nasıl olur hocam, ya o haklıdır ya da bu" demiş. Hoca 
da ne yapsın; "valla karıcığım sen de haklısın" demiş.  
Enflasyonun aylık % 25, kredi faizlerinin yıllık % 250 olduğu ve devlet kamu 
alacaklarına aylık % 12 gecikme faizi uyguladığı bir ekonomide icra dairelerinin 
yıllık faiz uygulaması kaç biliyor musunuz; yıllık % 54... Evet, yani ayda % 4,5 
gibi. Şimdi bir kişiyi borcunu ödemediği zaman icraya verdiğinizde, bu vatandaş 
borcunu alacaklıya öder mi? Yoksa, parası olsa dahi ödemez mi? Borcunu ödemeyip, 
aylık % 10 faizle bankaya yatırsa alacağı faizle icraya borcunu mu ödeyebilir... 
Tabii bu hesap parası olan için geçerli. Bir de parası olmayanın durumuna 



bakalım. Alacaklı haklı, alacağını almak ister. Borçlu ne diyor; "Biz de 
alacağımızı alamıyoruz", "olsa vermez miyim", "hastam var", "kaza geçirdim", 
"maaşımı alamadım", "zam bekliyorum", "havalem gelmedi", "işler bozuldu", "süt 
parasını vermediler", "malımı satamadım", "Kaçakçı mıyız". Tamam kardeşim, sen 
de haklısın!... 
450 kişilik mecliste bir tane ticaretle uğraşan insan yok mu? Bir önerge 
verilemez mi: "İcra alacakları, devletin vatandaşa uyguladığı kamu alacakları 
faiz oranı nispetinde uygulanır" diye bir kanun yürürlüğe konsa da 3 milyon 
ticaretle uğraşan esnafın, tüccarın sorunu çözümlense olmaz mı? Olur. Valla 
kardeşim, sen de haklısın!... 
Hükümet 3 Banka battıktan sonra açıklama yapıyor. Bundan sonra hiçbir banka 
batmayacak diyor ve hepsine güvence veriyor. Vatandaş bu güvenceyi bulunca ne 
yapar, madem ki devlet güvencesi var, parasına en yüksek faizi veren bankaya 
yatırmaz mı? Parasını, dövizini daha az faiz veren devlet bankasına mı yatırır? 
Yoksa, 'markınıza dolarınıza yüksek kazanç' diyen bankaya mı yatırır? Tabii ki, 
en yüksek faiz alacağı bankaya... Peki yüksek faiz vermek için bu banka hesabını 
iyi yapmadıysa veya vatandaştan topladığı parayı iyi değerlendirmeyip 
batırdıysa, ve nasılsa devlet güvencesinde, bunu önce devlet, sonra da vatandaş 
olarak biz ödeyeceksek, olur mu?  
Olmaz! O zaman, sen de haklısın... 
Biga'nın Sesi, Ağustos 1994 
 
 
ENVER HOCA'NIN DİSCOSU 
12 Eylül 1980'den önce Türkiye'de büyük bir sağ-sol çatışması vardı. O yıllarda 
öğrenci olanlar hatırlayacaklardır. Sağda bir sürü franksiyon, solda ise elliye 
yakın franksiyon vardı. Dev-Yol, Dev-Genç, Halkın Yolu, Halkın Kurtuluşu gibi. 
Bu franksiyonlardan bazıları Arnavutluk modelini savunuyordu. Bunlara "Enver 
Hocacılar" denirdi. Bu uğurda yürüyüşler oluyor, gençler çatışıyordu. Bir çok 
gencimizi, öğrencimizi de bu nedenle kaybettik.  
O yıllarda Arnavutluk dışa kapalı ekonomik ve politikasıyla kapalı bir kutuydu. 
Bugün dünyadaki hızlı gelişmelerden o da nasibini almış. Halk dış dünyayı 
gördükçe nelerden yoksun kaldığını, dünyanın, Avrupa'nın nasıl yaşadığını 
anlamaya başlamış. Sağlığında tartışmasız tek lider olan Enver Hoca hepsini tek 
tip giydirmiş, ev vermiş, açlıktan ölmeyecek kadar da maaş verince, imal 
ettikleri rakılarla 45 yıl sarhoşluğu yaşamışlar. Bugün de Arnavutluk'ta 
demokrasi sarhoşluğu yaşanıyor. Birden özgür olan, demokrasiye geçen bu insanlar 
ne yapacaklarını şaşırmışlar. Önce, Enver Hoca'nın ölümüne kan ağlayan 
vatandaşları, ölümünün üzerinden dört yıl geçmeden ve liderlerinin görkemli 
piramit anıt mezarını inşaatı bitmeden, Hoca'nın kemiklerini çöplüğe atmış, anıt 
mezarını da diskoya çevirmişler. 1980'den günümüze 15 yıl geçmeden uğruna canlar 
verilen Arnavutluk'ta olanlara bakın.  
Bir ülke ancak bu kadar geri kalabilirdi. Enver Hoca bütün ülkeleri kendilerine 
düşman olarak gördüğünden, bir gün Amerika'nın işgalini düşünmüş olmalı ki 750 
bin tane siper hazırlatmış. Tamamı demir ve betondan yapılmış bu siperler, her 
evin önünde, bahçesinde tarlalarında göze çarpıyor. Tüm Arnavutluk bütçesi belki 
de buraya yatırılmış.  
Makedonya'da tam bir Avrupalılaşma görüldükten sonra girilen Arnavut gümrüğünde 
hemen başka bir hava seziliyor. Tampon bölgedeki iki ülkeye ait beton bile 
farklı dökülmüş, orta çizgi orada bitiyor. Sınırdan 140 km. gittikten sonra, 
Tiran'a ulaşıyorsunuz. Yolda ilk dikkatimizi çeken, bir inek ve bir eşekle çift 
sürülen tarlalar, bilinçsizce kesilen ağaçlar yollara dökülmüş. Yolu açmak 
içinse zahmet buyuran yok. Yol boyunca sarp kayalar, korkunç ve dipsiz 
uçurumlar, virajlar; saatte ancak 40-50 km. hız yapabilirsiniz. Böyle ağır 
seyreden bir trafikte de kolayca tır soygunları yapılırmış. Kayaların üzerinden 
atlayanlar tırların brandalarını kesip, tırları yol boyunca boşaltıyorlarmış. 
Önceleri inanmadım. Ama İtalyan Restaurant'ın önüne park ettiğimiz araç saat 



22.00'de Tiran'ın göbeğinde soyulunca inandık. Aracımızın arka yan camı 
kırılmış, içindeki ceket, gözlük, sigara v.s. alınmıştı. Bu soygunlar nedeniyle 
park ücretleri de oldukça yüksek. Güvenilir park bulabilirseniz 5 dolar 
ödersiniz. Asgari ücretin 50 dolar ev kiralarının 100 dolardan az olmadığı bir 
ülke Arnavutluk...  
Bir yanda bisiklete binen albayları görüyor, bir yanda da süper Mercedes ve 
BMW'leri görünce hayretler içinde kalıyoruz. Arabaların geneli çalıntıymış. 
Çalıntı da olsa, herhangi bir araçla, yetkili merciye müracaat edince plaka ve 
tescil işlemleri yapılıyor ve aracın yeni sahibi oluyorsunuz. Bu otomobiller de 
genellikle İtalya'dan veya çeşitli Avrupa şehirlerinden çalınıyormuş. Sınır 
kapısında bir Bulgar vatandaşı bize de, araba satmak istedi. Sıfır Hyundai 
otomobile 5.000 dolar istediler.  
Gerçekten ilginçlikler ülkesi Arnavutluk. Komünizmin çöküşünde hemen hemen her 
evden bir Arnavut yurtdışına kaçmış. Şimdi Avrupa'da kazandıklarını ülkesindeki 
yakınlarına yolluyorlar. Bu kaçış da olmasaydı hiçbir sanayisi ve geçim kaynağı 
olmayan Arnavutluk çok büyük iç karışıklıklara sahne olabilirdi.  
Arnavutluk'ta enflasyonun ne olduğunu hemen hemen kimse bilmiyor. Ülkede dolar 
değer kaybediyor. İki ay önce 100 lek 1 dolara eşitken şimdi 90 lek 1 dolar 
ediyormuş. Sebeplerini Türk büyük elçiliğimizde sorduk. Arnavutluk'taki dolar 
bolluğundan kaynaklanıyormuş. Dış yardımlar, yurtdışındaki işçilerin 
gönderdikleri ve bizim bilmediğimiz uyuşturucu ticareti.  
Arnavutlar ticareti de bilmiyor. Yeni yeni iş yapma, kendilerine iş kurma 
heyecanı duyuyorlar. Komünizm zamanından gelen öğle uykusu alışkanlıkları da 
devam ediyor. Oteller resmi daire gibi çalıştırılıyor. Saat 22.00'de kapılar 
bile kilitlendiğinden yatmak zorunda kalıyorsunuz.  
Ancak ticarete çok açık bir ülke Arnavutluk. Özellikle de Türkler'e çok yakın 
bakıyorlar. Bizlerin gelip, yatırım yapmamızı bekliyorlar. Ülkemizden de bir çok 
işadamı gitmiş ticaret yapıyor.  
Bizler, bize yakın olan bu insanlarla ticaret yapmalıyız. Bizim bu iş akışımız 
hükümette de olup bir de Ticari Ateşelik kurulsa diyorum...  
Biga'nın Sesi, Eylül 1994 
 
MECLİS GÜNLÜĞÜ 
Meclisteyim.  
DYP Grup toplantısına katıldım; hemşerimiz, Milletvekilimiz Nevfel Şahin'in 
misafiri olarak.  
Başbakanımız kürsüye çıkınca, duygulanmamak elde değil. Ülkemizin başbakanı bir 
bayan, hanımefendi, kibar, kendinden emin konuşmalarıyla tam politikacı. 
Türkiye'yi temsil eden böyle bir varlık. Uluslararası kariyerimizde önemli bir 
vitrin.  
Özellikle ele aldığı ekonomik konular gerçekten başarının işareti: 67 milyar dış 
borç 60 milyara indirilmiş. 5 Nisan paketinden sonra, 1 kuruş dış kredi 
alınmamış. Döviz dengelenmiş, dolar aylardır 32.34.000'lerde seyrediyor. Faizler 
oturmak üzere, hele hele enflasyonu % 20'lere düşeceğini müjdelemesi hepsinden 
olumlu bir gelişme...  
Grup toplantısı bitince, kendisini tebrik ettik. Yaptığımız ihracatla ilgili 
kendisine bilgi verince çok sevindi. Bir abla şefkatiyle elimizden tutarak "Ah 
canım... Benden ne istiyorsunuz?" deyince samimi davranışına daha da hayran 
kaldım.  
Meclis kulisinde, Zaman gazetesi yazarı Sn. Fehmi Koru'yu görünce yanına gittim. 
Tanıştık. Kendimi BİGİAD Başkanı olarak tanıttıktan sonra, kartvizitimi vererek 
derneğimizde bir panel düzenlenmesi için teklifte bulundum. Memnuniyetle 
karşılığını tahmin ediyordum. Hayal kırıklığına uğradım. "İşlerim çok yoğun, 
Ankara'dan ayrılamam" deyince ısrar ettim: "Ben sizi aldırırım. Kasım, Aralık 
ayları da olabilir" dediysem de fayda etmedi. "Daha sonra belki" diyerek 
ayrıldık.  
Öğleden sonra katıldığım Meclis Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Mehmet 



Moğultay'ın gensoru önergesi vardı. Parti temsileri birer konuşma yaptılar. Aman 
Allah'ım bu ne hakaretler, bu ne saygısızlık... Bunlar mı bizim vekilimiz... Hiç 
bu kadar tespih çeken adamı da bir arada görmemiştim. Onların yaptığı 
saygısızlık mıdır bilmiyorum ama, ben ayak ayak üstüne attım diye salon 
görevlisi tarafından uyarıldım. Eh koca meclis salonunda, halkın temsilcilerine 
hele hele Meclis Başkanı'na karşı ayak ayak üstüne atılır mı?... Sen de 
milletvekilleri gibi bağırarak konuşsan hele bir de oltu taşı tespih çeksen kim 
ne der, çiğ köfte mi bu...  
Adalet bakanı Moğultay haklı mı haksız mı bilemem ama suçlanmadık ne eroin 
bağlantıları, ne yakın çevresine kazandırdığı ihaleler, ne İSKİ bağlantıları ne 
de eşini bakanlık aracına bindirmesi kaldı. Sonunda gensoru kabul edilmedi. Yeni 
bir hükümet krizi doğmadığı için Başbakanımız derin bir nefes aldı.  
Mecliste geçirdiğimiz bir günün ardından ben de meclis dışına çıkınca rahat bir 
nefes aldım.  
Denge, Biga'nın Sesi, Eylül 1994 
 
 
 
 
SİYASET MEYDANI - I 
ATV'den açık oturum koordinatörü Fevzi Ökten ile telefonla görüşüyoruz. Önce, 
bir sürü sorular, ön elemeden geçip, davet edilince çok sevindim. Türkiye'nin 
izleyebildiği bir canlı yayına katılmak, hele hele önemli siyaset adamlarının 
bulunduğu; merkez sağdan Işın Çelebi, soldan Ertuğrul Günay, dinci kesimden 
yazar Yaşar Kaplan, Yeni Demokrasi Hareketi sözcüsü Cem Boyner, 2. Cumhuriyet'i 
savunan Prof. Dr. Mehmet Altan, solun uç kesiminden Murat Belge, Prof. Dr. 
Toktamış Ateş, Şişli Belediye Başkanı Gülay Atığ bir arada olunca daha da önem 
taşıyordu.  
Bu heyecanla, Medya Plaza'ya iki saat önce gittim. Ali Kırca ile yemek yeyip, 
sohbet etme fırsatı buldum. 'Değişim' ile ilgili görüşmelerimi sordu. Biraz da 
Çanakkale'den, Biga'dan bahsettik.  
Programı beklerken misafirler tek tek gelmeye başladı. İlk gelen Cem Boyner'di. 
Beni gördüğünde; "Bigalı Davut hoşgeldin. Senin ne işin var burada?" demesi 
hafızasının ne kadar güçlü olduğunun göstergesiydi. Sohbet ettik. Ankara'daki 
toplantıyla ilgili gelişmeleri anlattı. Ardından Toktamış Hoca gelince, masamıza 
buyur ettik.  
Toktamış Hoca ile de aynı gün iki, üç saat önce tanışmıştık. O kadar iyi ve 
candan bir insan ki... Evinde iki saat sohbetimiz süresince sanki yıllardır 
dostmuş gibi davrandı. Odalarının dört duvarı kitaplarla kaplı evinde, onbeşbini 
aşkın kitabı olduğunu öğrendim. Suikast girişiminin ardından henüz bir hafta 
bile geçmediği halde diken üstünde oturduğum evinde, rahat hareketleri insana 
daha da güven veriyordu. Tam bir Atatürkçü düşünceler taşıyan ve bana göre 
Türkiye'de Atatürk ilkelerinin en iyi savunucusu olan Toktamış Hoca'dan Yeni 
Demokrasi Hareketi'nin değerlendirmesini istedim. "Hareketin başarılı olmasını 
ben de çok isterim. Ancak başarı şansı çok az" dedi. Sebebini de açıkladı. 
Hoca'ya göre, harekete katılan bazı sağ ve solun uç kesiminden katılımcılar, 
kendi düşünceleri ile yani değişikliğe uğramamış düşünceleriyle geliyorlar. Eğer 
bunlar "biz bugüne kadar yanlış düşünmüşüz, değiştik" diyerek gelseler o zaman 
sorun çıkmaz diye düşünüyor...  
Toktamış Hoca yanımıza gelince bana "mendilin var mı? içerisi çok sıcak 
spotlardan terlersin" deyince, Cem Boyner şaşırdı ve "sen nereden tanıyorsun 
Toktamış Hoca'yı" diye sorarak hayretle samimiyetimize hayran kaldı.  
Tabii, bizim 2-3 saatlik tanışıklığımızdan doğan samimiyet Toktamış Hoca'nın 
karşısındaki kişilere verdiği değerden kaynaklanıyor.  
Ali Kırca, 22.00'de Siyaset Meydanı'nı başlattı. Değişim konusunda her söz alan 
kişi özellikle belli parti temsilcileri, kendi parti propagandasını yapıyordu. 
Özellikle ANAP'tan Gülay Atığ ve Işın Çelebi ile solda kendine istediği parti'yi 



bulamayan Ertuğrul Günay hep propaganda yaptılar. Yazar Yaşar Kaplan ise hep 
konuyu dine, İslamcılığa çekerek "beyan"da bulunuyordu.  
Saat sabah'ın 04.30'una kadar geçen tartışma oldukça heyecanlı geçti. Buradaki 
gelişmeleri bir sonraki yazımda aktaracağım.  
Denge, Biga'nın Sesi, Ekim 1994 
 
 
SİYASET MEYDANI - II 
Siyaset meydanı Ali Kırca'nın açış konuşmasıyla başladı. Konu, "değişim" 
olduğundan ve son aylarda da değişimi en çok işleyen Cem Boyner olduğundan ilk 
söz kendisine verildi. Boyner, her zamanki gibi sisteme çattı. "sistemden 
beslenenler, sistemi değiştiremezler." Son derece doğru bir söz. Buna itirazımız 
yok. Sonra devam etti. Her zaman savunduğu bazı ilginç fikirler. "Atatürk'ü 
aşmalıyız", "dağa taşa 'ne mutlu Türküm diyene' yazmışız. Bunlar yanlıştır. 
Bunun yerine 'Ne mutlu Türk vatandaşıyım' diyene yazmalı"... Boyner'e göre Kürt 
sorunu masada çözümlenmeli.  
Ben kendisini, hem ÇASİAD'la düzenlediğimiz panelde, hem de Biga'da dinledim. 
Yeni Demokrasi Hareketi'nin programını bir başkasının bu kadar başarılı 
işleyeceğini sanmıyorum. Boyner o kadar iyi hazırlanmış ki, YDH fikirlerini o 
kadar benimsemiş ki, anlattıkça sanki olayı yaşıyor, son derece rahat, kendinden 
emin ve Türkiye için bir şeyler yapma hırsıyla konuşuyor. "Yarın çocuklarımız 
bize baba sen bu dünyada ne yaptın diye sorduklarında. Oğlum yedik-içtik bahçede 
de hıyar yetiştirdik mi? diyelim..." sözüyle memleket için birşeyler yapma 
ihtiyacı hissettiğini vurguluyor.  
O gece Siyaset Meydanı'nda Boyner'i hiç bu kadar kötü görmemiştim. Belki 
yorgunluktan, belki de çok eleştiri aldığından son derece sinirliydi.  
Mehmet Altan'ın 2. Cumhuriyet düşüncelerini yazılarında da okudum ancak, sözlü 
olarak anlatamadı ve o da oldukça tepki aldı.  
Murat Belge kendisinin bile inanmadığı düşünceleri savunurken oldukça zorlandı. 
19 Mayıs'a da karşı çıkarak "Bir kişinin Samsun'a ayak bastığı gün bayram mı 
olur" dedi.  
Toktamış Hoca durur mu, hemen cevabını veriverdi. Hoca, son derece ılımlı ve 
sempatik tavırlarıyla gecenin yıldızıydı.  
Yine de bana göre gecenin galibi Ertuğrul Günay'dı. Solu, demokratikleşmeyi iyi 
anlatarak ve sağı eleştirileriyle iyi puan topladı. Işın Çelebi ve Gülay 
Atığ'ın, ANAP döneminde ülkenin 8 yıl çok iyi yönetildiğini söylemeleri, 
salondakilerin bile tepkisini aldı.  
Yaşar Kaplan, Refah Partisi'nin temsilcisinin bulunmamasını eleştirirken, sık 
sık "Benim 19 kitabım var. Önce bunları okuyun beni daha iyi tanımanız gerekir" 
diyordu. O zaman senin de beni tanıman için yazılarımı, benim şiirlerimi okuman 
gerek. Bu mümkün mü? 60 milyon insanız, birbirimizi tanımamız için hepimiz 
birbirimizin yazdığı kitapları okuyalım. Hele kitap okuma alışkanlığımızın bu 
kadar yoğun(!) olduğu bir dönemde...  
Devre aralarında genellikle Cem Boyner ile anlattık. Bana "Davut, sen de benim 
gibisin... Cazgırlık yapamıyorsun. Burada ne sana ne de bana söz sırası gelir" 
dedi. Gerçekten de o gece en az konuşan Cem Boyner oldu. Ben de kendimden umudu 
kesmiştim. Her seferinde el kaldırmama rağmen, saat 03.00'te Ali Kırca beni 
işaret etti. Kendimi tanıttıktan sonra söze başladım. "Hepimizi burada 
değişimden söz ediyoruz. Buna itirazımız yok. Bu konuda hem fikiriz. Bugün 
mevcut anayasamızı % 95 çoğunlukla kabul eden biziz. Şimdi de anayasa 
değişikliği isteyen yine biziz. Demek ki bugün, bu konuda bir oylama yapılsa tam 
tersi olacak. Belki de % 95 çoğunlukla mevcut anayasa kabul edilmeyecek. 
Değişimi yapalım. Nasıl yapalım? Toktamış Hoca'nın dediği gibi Atatürk 
ilkelerine bağlı kalarak yapalım. Sayın Mehmet Altan'ın 1. ve 2. Cumhuriyeti'ne 
bağlı kalarak yapalım. Ama bunu demokratik kurallar içinde yapalım. Peki bunu 
nasıl yapacağız? Bugünkü siyasal partilerle bunu yapmak mümkün mü? Sağa 
bakıyoruz; ANAP ve DYP birleşmeleri görüşülüyor. Tabanda aynı fikirleri paylaşan 



bu iki parti neden birleşemiyor? Koltuk sevdası... Peki solda durum farklı mı? 
Orada da bakıyoruz CHP SHP ile, DSP CHP ile görüşüyor, bir türlü birleşme 
sağlanamıyor. Bugün Ertuğrul Günay birleşmeden söz ediyor, 13 ayda 3 parti 
değiştirerek mi değişim sağlanacak? Buradaki birleşme düşüncelerini 3-5 ay önce 
düşünseydi bugün İstanbul Belediye Başkanı Zülfü Livaneli olacaktı. Demek ki 
solda da durum aynı. O zaman bu ülkede bir yeni yapılanma gerekiyor. Bu 
yapılanmada da hepimiz siyasete girmeliyiz. Sanayicisiyle, işçisiyle, memuruyla, 
çiftçisiyle bu memlekete sahip çıkmalıyız. Bugün işçi gibi memura da sendikal 
haklar verilmelidir. Derneklerin siyaset yasağı kaldırılmalıdır." Bu görüşlerimi 
belirttikten sonra konuklardan Yaşar Kaplan'a sorumu sordum. (Kaplan, 
"Türkiye'de Cumhuriyet yoktur. Cumhuriyet bir ilah yaratmış" sözünü kullanınca 
not etmiştim) "Sayın Kaplan, sizce Türkiye hangi sistemle yönetiliyor? 
Cumhuriyet bir ilah yaratmış derken sanırım Atatürk'ten söz ettiniz. Atatürk'ü 
ağzınıza almak istememenizin sebebi nedir ve siz gerçekten Cumhuriyet ve 
demokrasiyi istiyor musunuz?" Kaplan, kızarak, sitemkâr tavırlarla, yine dinden, 
müslümanlıktan bahsetti. "Sayın Kaplan burada Müslümanlığı konuşmuyoruz. Hepimiz 
Müslümanız" dedim. Yanımda oturanın Müslüman olmadığını bilemezdim. Kulağıma 
eğilerek; "Ben Müslüman değilim. Benim adıma nasıl konuşuyorsun?" deyince 
şaşırdım kaldım... Bu arada Kaplan konuşmasını sürdürüyordu; "Demokrasi ile 
Cumhuriyet'i nasıl bağdaştırıyorsunuz anlayamadım" dedi. Ben "sorumun cevabını 
anlamadım. Gerçekten Cumhuriyet'i istiyor musunuz?" dedim. "Ben herkesten fazla 
Cumhuriyeti istiyorum" dedi.  
Benim de isteğim buydu...  
Saat 04.30'da program bitince yarım saat dışarıda sohbet ettik. Toktamış Hoca 
espiriyle; "Sizi çorbacıya götüreyim diyeceğim ama evde hanım canlı yayında 
izlemiştir. Sonra nerede kaldın diye hesap sorar" deyince vazgeçtik.  
Canlı yayın yüzünden çorbadan olduk.  
Denge, Biga'nın Sesi, Ekim 1994 
 
POLİTİK ACI 
Şu politikacılar da çok sinirli oluyor canım. Ne gerek var.  
Şurada 60 milyon insanız. % 100 enflasyonla, yıllık % 200 faizlerle, susuz 
İstanbul geceleri ve aylık skandallarımızla geçinip gidiyoruz. Kızacak ne var?  
Vehbi Dinçerler, Milli Eğitim Bakanı olduğu zaman, okullara din ağırlıklı 
dersler koyduruyor diye gazetenin biri sormuş "Efendim sizin için tarikatçı 
diyorlar" diye. O da kızmış; "Senin için de AİDS'li diyorlar" demiş. Şu 
gazeteciler de soracak soru bulamamış. "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" 
deseydiniz ne olurdu yani.  
Sonra hiç devletin başındaki insanlara İLKSAN olayı sorulur mu? Sorarsanız 
"Verdiysem ben verdim. Ne olmuş yani" cevabını alırsınız. Allah devlete, millete 
zeval vermesin.  
Ahmet Vardar da gazetesi ama neden ikide bir de kızarak, politikacılar gibi 
sinirleniyor anlamıyorum. Adam hatalı sollama yapmış, sollanan adam Vardar'a 
şikayet etmiş. Vardar 'uyarıyor'; "34 XYZ 334 kamyon şoförü; ulan ayı. utanmıyor 
musun yaşlı karı-kocayı sollamaya." Ya da biri bir başka konu için Ahmet 
Vardar'a şikayette bulunuyor. Vardar durur mu?... "Oraya gelirsem ayaklarını 
kırarım", "Oraya gelirsem sana yaptığını yediririm."  
Aman, Ahmet ağbi sen bari sinirlenme...  
Hep oy verip seçtiğimiz politikacılardan azar işitiyoruz. Bir de para verip 
aldığımız gazeteden azar işitmeyelim.  
Geçenlerde Sayın Aydın Menderes'in toplantısını dinledik. Ağırbaşlı, rahat, 
sakin, kendine özgü üslubuyla konuştu. Memnun kaldık. Kardeşim, dinleyicilerden 
ikisi söz aldı... Nerden buldular o soruları? Yine azar işittik. İlk soruda "Sn. 
Menderes siz klasik bir politikacı tipi çiziyorsunuz. 5 Nisan paketini 
eleştiriyorsunuz, ancak karşılığında istikrar paketi önermiyorsunuz" deyince 
Menderes durur mu "siz de klasik bir dinleyicisiniz ki, beni dinlemiyorsunuz" 
diye soru sahibine çattı. Ardından diğer soru geldi. Albaşına belayı; "Sn. 



Menderes, siz neden memleketi 8 yıl çok kötü yöneten ANAP'la işbirliği 
içindesiniz". Menderes "Ne yani Doğruyol'la mı olsaydık" dedi. Kardeşim, 
otursana oturduğun yerde. Sana kim dedi böyle zor sorular sor diye.  
Şimdi alıcam ayağımın altına...  
Ne diye kızdırıyorsunuz politikacıları. Ben de, Ertuğrul Günay'a sorulmayacak 
soruyu sordum. "Siz 13 ayda 3 parti değiştirmekle mi değişimi sağlayacaksınız?" 
Adam kızdı tabii... Ne dedi "Benim düşüncelerim kimseye ipotekli değil" dedi. 
Doğru söylüyor. Herşeye de muhalefet yapılmaz ki, sen adamı seçtin diye parti mi 
değiştirmeyecek.  
Hadi canım sende...!                                        Biga'nın Sesi, 
 
 
HAKSIZ REKABET 
Haksız rekabeti ilk duyduğumuz yer okul sıralarıydı. Orada başladı ve bitti. 
Yani herşey kitap üzerinde, kağıt üzerinde...  
Nedir haksız rekabet? Bir kişinin veya bir firmanın, haksız, yalan yanlış 
beyanlarla, aldatıcı reklamlarla rakiplerini küçük düşürmesi veya hakkı olmayan 
rekabeti başlatması... Kısacası meydanı boş bulup atması.  
Bunun için örnekler saymakla bitmez. Örneğin en çok duyduğumuz reklam 
kampanyaları, "Peşin fiatına taksitle satışlar"... hiç olur mu. Enflasyonun % 
100 olduğu, aylık faizlerin % 15'i bulduğu bir ekonomide peşin fiatına taksitle 
mal verilir mi, harika buluş.  
"Meşhur Köfteci" tabelayı asmış. Daha ustalık belgesi bile olmayan bir seyyar 
satıcıya bakıyoruz. Kendini Meşhur ilan etmiş. İşte bizde meşhurluk bu kadar 
basit. Hele bazıları var ki, "Ş" harfinin yazılışından habersiz. Eski 
fotoğrafların fonundaki "İSTANBUL HATIRASI" misali; olmuş MEŞHUR KÖFTECİ... 
Aferin.  
"Ş" harfi ters dönecek==.  
"Fabrikadan halka satış" Bu da başka bir örnek. Kardeşim ne fabrikası? Sen ne 
zaman fabrika kurdun da aracısız satış yapmaya başladın? Ne kadar çok fabrika(!) 
varmış da haberimiz yokmuş.  
"Bizde zam yok" Doğrudur... Kırtasiyeciden bir tabaka karton alırsın, kırmızı 
ispirtolu kalemi de buldun mu, "bizde zam yok" diye döktürürsün. Böylece 
enflasyonu da durdurursun. Tebrik ederim...  
"Dünyada 1 numara" Bu da güzel... Peki sana bu "1 numarayı" kim verdi? 1 
numaralığın ölçüsü nedir? Kaleci formasına numara işler gibi... Bu işler bu 
kadar kolay mı?  
"Garantili satış" Hadi buyurun... Ne garantisi, neyin garantisi? Canım 
araştırmaya gerek var mı? Adam garantili dediyse garantilidir. Birbirimize yalan 
atacak değiliz ya...  
Hem medya sektöründe de her televizyon kanalı kendilerinin birinci olduğunu 
iddia etmiyorlar mı? Hepsi kendilerini birinci sırada gösteriyor da ne oluyor? 
Yalan mı? Yani bütün televizyon kanalları aynı anda birinci sırada olamazlar mı? 
Birincilik bir tane olacak diye bir kanun mu var?  
Her parti kamuoyu araştırmalarında kendilerinin hep 1 numara olduklarını tespit 
ettiriyorsa, dokunmayın börekçi de arabasına meşhur börekçi yazıversin...  
Yazsın tabii, yazsın da benim korkum şu; adam düne kadar ayakkabıcıyken şimdi 
börekçi olmuş, ya böreğin içine yağ değil de eski alışkanlığı dolayısıyla 
siliksiyon koyarsa ne olacak?  
Aman, adam sen de...Onun da sonunda meşhur olmak var. Börekçi 'Sıcağı Sıcağına" 
programına çıkıp meşhur olur.  
Börekçi haklıysa 900 900 9909'u, haksızsa 900 900 9910'u arayınız...  
Denge, Biga'nın Sesi, Ekim 1994 
 
 
GLOBALLEŞME 
Globalleşme... Süreselleşme... Yani Evrenselleşme... 



Nedir Globalleşme?... Her halde yeni bir çağın adı olmalı.  
Taş Deri ile başlayan ve Atom Çağı ile devam eden dünyamızda hızla gelişmeler 
sürmektedir: İnsanlar, insanlık için ve daha uygar bir yaşam için sürekli 
gelişme içindeler. İşte bu gelişmeler, evrenselleşmeyi doğuruyor. Gümrük Birliği 
yaratılıyor, sınırların kaldırılması gündeme gelebiliyor.  
Geçen hafta Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği 
"GLOBALLEŞME" konulu panele gittik. Yanımda, Selahattin Karagöz de vardı. 
Karagöz, Biga'da yaşayan, okumayı, araştırmayı, insanları seven değerli bir 
dost. Bir gün toplantıları da kaçırmamaya özen gösteriyor. Biz dernekte 
kendisini Kırca diye çağırıyoruz. Sn. Kırca, bizim dernek toplantılarını da çok 
iyi yönetiyor. Geçen ay Toktamış Ateş'in toplantısında söz almak isteyenleri 
sanki önceden belirlemiş gibi o kadar güzel değerlendirdi ki, her kesimden 
insana söz verdi. Böyle olunca da toplantıya renk kazandırdı. Gerçekten bize Ali 
Kırca'yı aratmıyor.  
Neyse... Konumuz Globalleşme.  
Toplantıdaki konuşmacı, Dumlupınar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Kandemir'di. 
Kandemir konuşmasında, önce tarım toplumundan sanayi toplumuna geçildiğini, 
şimdi ise bilim toplumuna gelindiğini anlattı. Teknolojik gelişmelerden de uzun 
uzun söz etti.  
Biz, henüz sanayi toplumunu yaşamadan, bilim toplumuna nasıl atlayacağız? Onu 
pek anlayamadım. Özellikle de bunu sorduk. Henüz teknolojik gelişmeyi 
yakalayamamış bir toplumuz. Teknoloji deyince özellikle Makinada İtalyanlar 
dünyanın pazarını kapmışlar. Demko'da bile İtalyan teknolojisi hakim. Yani hangi 
makinayı kaldırsan altından İtalyanlar çıkıyor.  
Nedir bizim eksiğimiz? Elbette ki bir çok nedeni var. Ama bunlardan bence en 
önemlisi eğitim sistemimiz. Yeterince teknik eleman yetiştiremiyoruz. Eğitim 
sistemimizi baştan sona değiştirmeliyiz. Gerçi, yıllardır herkes eğitim düzeni 
bozuk diye konuşuyor. Başa geçen her bakan da aynı şeyi söylüyor ama mehter 
takımı gibi iki ileri, bir geri gidiyoruz. Üniversitelerden bol bol iktisatçı ve 
işletmeci mezun ediyoruz; memlekette iş arayanlar en çok bu gruptan. Bunun 
yerine teknik eleman yetiştirirsek ve bunlara devlet bütçemizden de ARGE 
yatırımları için önemli bir pay ayırsak sanırım teknolojik gelişmeyi bu şekilde 
yakalayabiliriz.  
Kalkınmış toplumlar ARGE (araştırma, geliştirme) için devlet bütçesinden % 
3'lere yakın bir ödenek ayırmışlar. Bizde ise bu rakam yanılmıyorsam % 0,4 - 0,5 
gibi.  
İşte sorun burada...  
Biga'nın Sesi, Kasım 1994 
 
TEŞVİKLER 
Teşvik konusu denilince toplumda nedense hep, "malı götürme" akla geliyor. Malı 
götüren de olmadı değil, götüren götürdü.  
Yatırım teşvik belgesi, sadece bir kağıttan ibaret. Yani teşvik almak, parayı 
almak, malı götürmek değildir.  
Teşvik belgeleri sektöre göre ve bölgelere göre belirlenmiştir. Teşvik edilen 
sektörler teşvik uygulama esaslarında belirtilmiş olup, bölgeye göre teşvikler 
ise kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına göre değişmektedir.  
Yatırım teşvik belgeleri, yeni yatırım yapanlarda en az 5 milyarlık yatırım 
projesine veriliyor. Tevzi ve modernizasyonda ise yani eski yatırımlarınız varsa 
bunda da en az 1 milyarlık yatırım şartı aranıyor.  
Teşviklerin en büyük yararı yatırım indiriminden yararlanmaktır. Bu da, yıl 
içinde tahakkuk eden verginizden indirim yapılması anlamına gelir. Diğer bir 
ifadeyle, yatırım yaptığınız için en az vergi ödüyorsunuz.  
İkinci bir yararı ise, gümrük muafiyeti. bunda da, eğer ithal edeceğiniz yatırım 
malı (makina vs.) varsa, gümrük vergisini yatırım sonuna kadar erteliyorsunuz.  
Şimdi gelelim malı götürme meselesine. Yani fon kaynaklı kredilere. Yapmış 
olduğunuz yatırımın 1/4'ünü gerçekleştirdikten sonra, devlet size yüzde 



nispetinde yıllık % 30 faizle kredi veriyor. Bunu da yine kağıt üzerinde 
veriyor. Yani vermemek için her türlü zorluğu çıkarıyor. Peki, ne yapıyor...  
Önce yatırımınızın en az dörtte birini tamamlamak zorundasınız, tamamlayıncaya 
kadar bir kuruş para yok... Bunu ispatlıyorsunuz. Aylarca dosya hazırlamanız 
sürüyor. Sonra hak ettiğiniz, teşvik belgesine konu olan fon kaynaklı krediyi 
istiyorsunuz, faizi düşük olduğu için bunu kullanmamak, akılsızlık...  
Ancak, bakın devlet ne yapmış. Fon kaynaklı krediyi fonda para yok diye 
vermiyor, bu bir. Fonda para olsa dahi bunu almak imkansız, bu iki...  
Niye mi? Fon kaynaklı krediyi sadece devlet bankaları veriyor. Krediyi verecek 
devlet bankası da "bana bir başka bankadan kredi miktarının iki katı kadar 
teminat mektubu getir" diyor. Teminatı verecek bir diğer banka "Ben başka bir 
bankaya teminat mektubu vermem" diyor... Haydi buyurun. İşte çifte standart bu 
olmalı...  
Yani devlet hem yatırım yap, sana kredi vereyim diyor. Hem de vermemek için 
formül yaratıyor.  
Peki bu krediyi alanlar yok mu? Tabi ki var. Bunu ayrıcalıklı iki grup alıyor. 
Biri meşhur medyamız... Bir diğeri ise, bünyesinde bankası da olan holdingler.  
Medya nasıl alıyor, herhalde gazetesine cicili, bicili haberler yazdığı için.  
Holdingler nasıl alıyor? Ne demiştik bir bankadan başka bir bankaya teminat 
mektubu vermek gerekiyordu. Holding bünyesindeki bir şirketine yine bünyesindeki 
kendi bankasından teminat mektubunu verirse ne olur. 'İşlem tamam' olur.  
Fon kaynaklı krediyi, halk dilinde teşviği, almak için anladınız mı neler 
gerekiyormuş.  
Önceden malı götüren götürmüş ama bu dönemde bu uygulamalarla oldukça zor. Duyun 
da inanmayın.  
Benden söylemesi.  
Biga'nın Sesi, Kasım 1994 
 
 
GÜMRÜK BİRLİĞİ 
Avrupa Birliği veya Gümrük Birliği, halen üzerinde fazla durduğumuz bir konu 
değil. Ancak, Türkiyemiz de bir yıl sonra bu birliğe katılmış olacak. Ülkemiz 
içinde bu iyi mi olur, kötü mü olur, o zaman hep birlikte göreceğiz. Ancak, 
şimdiden yapmamız gereken hazırlıklar var. İşte sıkıntı da burada, biz buna 
hazır mıyız? Ne yazık ki, tekstil sektörümüz dışında hazır olduğumuzu 
sanmıyorum. Öyleyse hemen çalışmalara başlamalı, gece gündüz demeden kendimizi 
bu oluşuma göre hazırlamalıyız.  
1957 yılında 6 ülkenin oluşturduğu birlikte halen, İrlanda, Danimarka, 
İngiltere, Yunanistan, Portekiz ve İspanya bulunmaktadır. Birlik, 1995 yılında 
katılımına kesin gözüyle bakılan, Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, Polonya, 
Macaristan ve Çekoslavakya ile birlikte daha da güçlenecek. Böylece 2000'li 
yıllarda 800 milyon tüketicisi bulunan bir Avrupa serbest piyasa ticaret merkezi 
kurulmuş olacaktır.  
Gümrük Birliği, üye ülkeler arasında gümrük birliğini başlatıyor ve miktar 
kısıtlamalarını (kota) ortadan kaldırıyor. Yani üye ülkeler arasında Türkiye de 
yer aldıktan sonra bu ülkelere gümrüksüz malınızı satabileceğiz. Aynı şekilde 
onlar da Türkiye'ye istedikleri malı sınırsız, gümrüksüz satabilecek.  
Ülkemiz, dövizdeki anormal dalgalanmalar yanında tüm ithalat kısıtlamalarına 
rağmen 19 milyar dolarlık ihracaatına karşı 22 milyarlık ithalat yapmış, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı olan % 85 bile başarılı sayılmıştır. Bunun 
yanında sanayileşme sürecini henüz tamamlamamış ülkemizdeki işletmeler ile, bu 
süreci 100 yıl önce tamamlayan Avrupa ülkeleriyle kaşık atmamız oldukça güç.  
Gelişen dünyamızda bizim de yer alacağımız Avrupa Birliği'nde ülkemiz 
işletmelerinin bu dezavantajlarını azaltmaya, rekabet güçlerini arttırmaya 
ihtiyaç vardır. Bunun için de; işgücü, sermaye ve doğal kaynaklar en verimli 
şekilde kullanılmalı, güçlü ve sürekli talep yaratan şirketler oluşmalı, ürünler 
tüketici tarafından kabul edilir ürünler olmalı, ürünler kaliteli ve benzersiz 



özellik taşımalı, kolay taklit edilememiş olmalı, fiyatlandırma, ambalajlama, 
standartlaştırılması gibi unsurlarında uluslararası piyasalarda kabul görmüş 
olması düşünülmelidir. Dolayısıyla, işletmeler hem teknolojik gelişmeyi hem de 
pazar koşullarını izlemek zorundadırlar.  
Ülkemiz işletmeleri, yeni standartlarda dikkate almak zorundadırlar. Bunun için 
de, müşteriyi herşeyin üstünde tutan bir pazarlama anlayışı, sağlıklı ve 
kaliteli ürünler üretimi, kısa dönem karı yerine pazar payının arttırılması, 
çevreci bir anlayışla kaliteli mal üreterek, satış sonrası servisine de önem 
vermesi gerekmektedir.  
İşimiz çok zor.  
Şimdi hiç birimiz; bu da nereden çıktı, ya da, bundan bize ne canım biz yine 
malımızı Ahmet almassa Mehmet'e satarız, diye düşünmeyelim... İlk muz 
ithalatında hatırlayacaksınız Çikita muzu hepimiz tuttuk. Biz de bu Avrupa aşkı 
varken, markaya reklama ve havaya önem veren bir toplum olmuşken, bu çok 
sevdiğimiz Çikita'lar, Levis'ler, Jaguar'lar bir de gümrüksüz yarı fiyatına 
ülkemize girerse, ne olur sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın hali... 
Şimdilerde Galeria'da, hipermarketlerde satılan bu Avrupa mallar, yarın Biga 
panayırında, Çardak panayırında, Çanakkale festivallerinde satılırsa ne olur.  
Onun için, tavşan bayırı aşmadan gelin hep birlikte buna hazırlanalım.  
İşin kolayına kaçmadan ama...  
Biga'nın Sesi, Kasım 1994 
 
 
ÖZELLEŞTİR-ME 
Son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri, şüphesiz 
"Özelleştirme". 
Özelleştirmeye gerçekten ihtiyacımız var. Bu sosyal demokrat düşüncelerle 
çelişse de kısmî olarak kaçınılmazdır. Sosyal demokrat anlayış dedim. Çünkü, 
hükümetin ortağı SHP'de bu konuda oldukça karamsar kalmış, Sayın Soysal'ın karşı 
çıkmasına rağmen özelleştirme yasası meclisten geçirilmiştir. Soysal Hoca da 
kişiliğinden ve düşüncelerinden ödün vermeyerek istifasını vermiştir. 
Düşüncelerine saygı duymalıyız. Mümtaz Hoca koltuğu seven bir adam olsaydı, 
altındaki koltuğunda sağlamlaştırmak için dalkavukluk eder, o şahane yüzme 
havuzlu bakanlık lojmanında da gününü gün ederdi.  
Özelleştirme, kısmî yapılmalıdır. Özellikle toplumun geniş kesiminin 
yararlandığı KİT'lerin devlet tarafından işletilmesi devam etmelidir. Örneğin 
toplu taşımacılık devletin işidir. Bu nedenle bir demiryolları devlet tarafından 
işletilmeli ancak, kendi içinde de yeni yapılanmaya, modernizasyona gitmelidir. 
Daha hızlı, daha ucuz taşımacılık yapmalıdır.  
Özelleştirmede, özellikle bankacılık gözden geçirilmelidir. Bir veya iki devlet 
bankası kalmalı, diğerleri özelleştirilmelidir. Köylüye ucuz kredi sağlayan ve 
tarım ile hayvancılığı, destekleyen Ziraat Bankası dışındakiler 
özelleştirilmelidir. Böylece ucuz faizli fon kaynaklı kredilerde adam kayırma, 
rüşvet olayları özelleştirme ile kendiliğinden ortadan kalkacaktır.  
Neden öz şirketlerin elinde olan işletmeler kalkınıyor da, devlet tarafından 
işletilen KİT'ler zarar ediyor? Bunu aklıbaşında olan her Türk vatandaşı sanırım 
biliyordur. Siyaset adamları, oy kazanmak için devlet olanaklarını, sonuç ne 
olursa olsun, kullandığı sürece bu işletmelerin kazanması olanaksızdır. Üç 
kişilik işi beş kişiye yaptırırsak, bilinçli insanlar yerine bu işletmelere eşi, 
dostu, akrabaları doldurursak ve gereksiz harcamalarla, gereksiz yatırımlarla 
devlete yüklenirsek olacağı budur.  
Özel sektörde bunlar mümkün mü? Gereksiz veya işe yaramaz insanlar çalışabilir 
mi? Hatır için, vatandaşın gözüne girmek için yatırım yapılır mı?  
1978-86 yılları arasında devlet memurluğu yaptım. En son çalıştığım Çankırı'da 2 
kişinin yapabileceği işi, 6 memur ile yapıyorduk. O zamanlar mavi tren çok 
meşhurdu ve Ankara-İstanbul arası seferleri vardı. Hızlı gittiği içinde tercih 
ediliyordu. İşte bu meşhur mavi tren Ankara-Zonguldak seferlerine de başladı. 



Olabilir... Bunda ne acaiplik var diyebilirsiniz. Elbette var... Çünkü, bu mavi 
tren bir süre sonra gereksiz olduğundan servisten kaldırıldı. Ama aylarca da 
Ankara-Zonguldak arasında çalıştı. Hangi zamanlarda mı çalıştı... Zonguldak 
milletvekili Veysel Atasoy ulaştırma bakanlığı yaptığı sürece çalıştı.  
Şimdi, bir başka örnek vereyim. Organize sanayi Bölgeleri ile ilgili. Türkiye'de 
yatırım için en teşvik gören ilimiz hangisi biliyor musunuz? Bu ilimiz cazibe 
merkezi olarak ilan edildi. Bu ilimiz çok ünlü politikacılar ürettiği için 
ödüllendirilmiş olmalı. Eskilerin Maliye ve Gümrük bakanı buralı, eski 
başkanlardan Mesut Yılmaz buralı, daha sayayım mı? Karayalçın buralı. Elbette ki 
bu ilimizin adı da Rize.  
Bunun özelleştirme ile ne ilgisi var diyeceksiniz. Elbette yok. Özelleştirme 
olsa da olmasa da bunlar olacaktır.  
Onun için, biz öncelikle kafalarımızı özelleştirmeliyiz. 
Biga'nın Sesi, Aralık 1994 
 
 
ON DERSTE DOLANDIRICILIK 
Sizi bilmem ama, benim duyduğum ya da tanık olduğum dolandırıcılık olaylarını 
yazsam, sanırım koca bir kitap olur.  
Geçenlerde bir tanıdığın karşılaştığı olayı duydum. 40 yıl düşünsem aklıma 
gelmezdi.  
Genelde bu tür olaylar hep beyaz eşya, elektronik eşya satıcılarının başına 
gelir. Nedeni basit, alınan eşya anında paraya çevrilir. 20 milyonluk sıfır 
televizyonu 10 milyona kim almaz. Neyse, konumuz televizyon değil, Çamaşır 
makinası. Olay şöyle:  
Bir bayan, dostumuzun beyaz eşya mağazasına gelir, kendisinin İsviçre'de 
oturduğunu, orada çalıştığını ve Gelibolu'ya da kızına ziyarete geldiğini 
söyler. Kızına hediye almak istediği çamaşır makinasını da 21 milyona anlaşır. 
Ancak üzerinde 1000 İsviçre frangı olduğunu ve bozdurup, parayı getireceğini 
belirtir. Tabii, kibar olan dostumuz, hanımefendiye zahmet olmasın diye, 1000 
İsviçre frangını alır. Üzerine de 9 milyon karşılığı Alman Markı olarak öder. 
Çamaşır makinasının gideceği adresi de alır. Alışveriş bitmiştir. Dostumuz 
bankaya giderek frangı bozdurmak ister ve banka memurundan 30 milyon ister, 
parayı gören bankacı kendisine paranın Belçika Frangı olduğunu belirterek 
1.200.000 lirasını takdim eder. Hemen adresini arayan dostumuz bir sürprizle 
daha karşılaşır. Gelibolu'da böyle bir adres yoktur.  
Geçmiş olsun dedik. Kendisini de teselli etmek için bizim başımızdan geçen bir 
olayı anlattık. Şu profesyonelliğe bakın, şu cesarete bakın.  
Mağazamıza gelen biri, vergi dairesine müfettiş olarak yeni tayin olduğunu 
belirterek, evin ihtiyacı olan televizyon ve mobilyaları alır. Üstelik vergi 
müfettişi kartını da gösterir. Ama kim inanmaz. Adam, vergi dairesine bile 
girip, çıkıyor. Orada da kendini aynı şekilde tanıtıyor. Üstelik bizim de 
dostumuz olarak. Bir gün, dairedeki memurlardan biri şüphe üzerine bize: "sizin 
bir yakınınız bize tayin oldu mu" diye sorunca ben de şüphelendim. Sağa sola 
telefonlar edildi ve böyle birinin tayin olmadığı öğrenildi. Bir bahane bularak 
müfettiş beyi büromuza çağırdık. Bize yine aynı hikayeleri anlattı. Tayinini 
bekliyormuş, yakında göreve başlayacakmış. Kartını görebilir miyiz dedik. Yine 
aynı kartı çıkarttı, dikkatlice bakınca ne görelim. Vergi dairesi mükellefi 
yazıyordu. Tabii, herşey anlaşıldı. Emniyet olaya el koydu. Adam gözaltına 
alındı. Biz de malları kurtardık.  
Bizim Gelibolu'lu dostumuza olayı anlatıp biraz rahatlatalım dedik. İyi ki 
anlattık. "O da birşey mi" dedi ve başladı anlatmaya;  
İki Subay gelmiş, bir video beğenmişler. Taksitli senetleri de yapmışlar. 
Birbirlerine kefil olup, videoyu alıp gitmişler. Bir gün sonra başka bir esnaf 
gelip, dostumuza senden iki subay video aldı mı diye sorunca olay meydana 
çıkmış. Bizim rütbeliler subay elbisesi giyerek, piyasayı çarpmaya çıkmışlar ve 
altı adet videoyu götürmüşler.  



İşte böyle. Bu sadece dolandırıcılık olaylarından bir kaçı. On derste daha neler 
öğreneceğiz neler...  
Biga'nın Sesi, Aralık 1994 
 
 
ORGANİZE SANAYİ 
Haziran ayında ÇASİAD'ın düzenlediği Organize Sanayi Bölgesi toplantısına 
katıldım. Böylesine önemli bir toplantıyı kaç kişi izledik biliyor musunuz; 25 
kişi... Evet koskoca Çanakkale'de 25 kişi... Peki, bu organize sanayi bölgesi 25 
kişiyi mi ilgilendiriyor? Atmaya geldi mi mangalda kül bırakmayan insanlar 
nerede? Kimisi çevreci kesilir, kimi işsizlikten bahseder. İşte toplantı, işte 
meydan, işte salon... Gidip dinleyelim eleştireceksek eleştirinizi de yapalım. 
Ama, konuyu bilmeden, anlamadan, dinlemeden hariçten de lütfen gazel okuyalım.  
Sağolsun ÇASİAD, bir özveriyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu 
başkanını ve sorumlu müdürünü davet etmiş. Ta Manisa'dan bilgi aktarmaya 
gelmişler. Biz lütfedip 100 metre mesafedeki toplantıya gitme zahmetinde 
bulunmuyoruz.  
Organize Sanayi Bölgeleri, bir il için, bir ilçe için büyük bir nimettir. 
bölgeye gelecek sanayicilerden istihdam beklenir, katma değer beklenir. bunun 
yanında bölgede yeni iş kolları oluşur. Taşımacılık sektörü doğar, yemek 
fabrikaları kurulur, inşaat sektörü canlanır ve tüm bölge esnafı bundan nasibini 
alır.  
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3 yılda oluşmuş ve halen 74 sanayi kuruluşunu 
bünyesinde barındırmakta. birinci bölümü 1700 dönümden oluşan bölge, 1500 
dönümlük ikinci bölümü ile toplam 3200 dönüm üzerinde kurulmuş. Yani Çanakkale 
Organize Sanayi Bölgesi4nin üç katı büyüklüğünde.  
Tabii, organize sanayi bölgeleri de kolay oluşmuyor. Manisa çalışmalara 1965 
yılında başlamış, Çankırı Organize Sanayi Bölgesi ise 1978'de başlamış, geçen ay 
gezdiğimde halen alt yapı çalışmalarının sürmekte olduğunu gördüm. Bizim de 
gerek Biga ve gerekse Çanakkale'de organize sanayi bölgesini kurmamız için 
yıllarca çalışmamız gerekiyor.  
Bu iş 10 yıl da sürse 20 yıl da sürse önemli olan başlamak ve bitirmektir. Bu 
bölgemiz için büyük bir fırsattır. İşte rakamlar: Manisa, Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki toplam yatırım 5.5 trilyon, çalışan işçi sayısı yani istihdamı, 
16.000, 1993 yılında dağıtılan maaş ödemeleri 750 milyar TL. Bunun 700 milyarı 
Manisa'ya girmiş. Sanayi bölgesindeki kuruluşların 1993 yılı ciroları ise 6 
trilyon TL. Şimdi bir de ziraat mi, sanayi mi tartışmasına girenlere bir rakam 
veriyorum; organize sanayi bölgesinin dönüm başı geliri yıllık 200 milyar TL. 
Bunun yanında 1 dönüm buğday ekilmesinde sağlanacak gelir ise 1 milyonu geçmez.  
Şimdi bunları görünce hemen organize sanayi bölgesini harekete geçirmek gerekir 
diye düşünmemek elde değil. Tabii bu da o kadar kolay birşey değil. Henüz hükmü 
şahsiyeti olmayan organize sanayi bölgelerine kaynak, Ticaret Bakanlığı'na bağlı 
fondan aktarılıyor.  
Herşey iyi güzel de, Türkiye'de kurulması planlanan o kadar çok organize sanayi 
bölgesi var ki. Türkiye bütçesi buna yeter mi bilmiyorum.  
Bunun için milletvekillerimize çok büyük görevler düşüyor. Ya da Çanakkalemize 
bir Ticaret Bakanı gerekiyor.  
Seçimlerde hep dört çeken Çanakkale'ye bir bakanlık çok mu?... 
Denge, Biga'nın Sesi, Ocak 1995 
 
 KİTLER VE ÖZELLEŞTİRME 
Çanakkale-olay TV'nin düzenlediği özelleştirme konulu açık oturma Sanayici 
olarak katıldım. Açık oturumun diğer davetlileri Ticaret Sanayi Odası'ndan 
Başkan Vekili ve Kale Gıda'nın sahibi Nevzat Üzen, ÇASİAD'tan Hakan Vural, Dünya 
Gazetesi temsilcisi Oral Kaya, 3 sendika temsilcisi ve KİT Komisyonu Başkanı 
Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar idi.  
Her kesimden insanın bulunması, tartışmayı daha olumlu hale getirdi.  



Hiç şüphesiz KİT'ler hantallaşmıştır, siyasilerin arpalığı haline 
dönüştürülmüştür. 10 kişinin yapacağı iş 20 kişiye yaptırılmaktadır. 
Sendikacıların da gücü hep KİT'lere yettiğinden, genel müdürden fazla maaş alan 
şoförler, aşçılar var. Bunun yanında bazı devlet bakanları KİT'leri kullanarak, 
yatırımları, verimliliğine bakmaksızın kendi yörelerine aktarmışlar. Dört bir 
koldan Kit'lere yüklenilmiş, 1986 yılında da özel bankalardan kredi kullanmaları 
serbest bırakılmış. Sonuçta borç ve faiz batağına saplanan Kit'ler 
yaratılmıştır.  
Şimdi artık, sendikacısı da, sosyal demokratı da, siyasetçisi de herkes ama 
herkes özelleştirmeden yana...  
Açık oturumda da hemfikir olduğumuz tek konu buydu. Özelleştirme yapılmalıdır.  
Özelleştirme yapılmaya başlandı. Et ve Balık kurumu sendikaya verildi. Sendika 
dışında talip olup teklif veren firmalardan birisi 4000 işçi yerine 750 işçi ile 
çalışabileceğini diğer firma ise azami 1000 işçi ile çalışabileceğini belirtmiş. 
Yani 3000 işçi fazlalığa varmış. Sendika da, işletmeyi mevcut 4000 işçisi ile 
çalıştırmayı kabul etmiş. Şimdi böyle bir işletmenin başarılı olması mümkün mü? 
Diyelim ki arsalarını satarak fazla çalıştırdığı personelin maaşlarını ödeyecek. 
Peki, işletme sermayesini nereden bulacaksın. Tabii bankalardan. Bankalardan % 
150 ile parayı bulmak mümkün... Öyle ise başladığımız yere geri dönmüyor muyuz? 
KİT'ler de bu yüzden batmadı mı?... 
İşte ben, özellikle bu konudaki endişelerimi dile getirdim. Şimdi özelleştirme 
yapacağız diye ve sadece KİT'ler elimizden çıksın diye sendikalara verirsek 1 
veya 2 yıl sonra bu kez batan şirketlerle uğraşıp, devlet olarak geçmişte olduğu 
gibi şirket kurtarma operasyonları mı başlatılacaktır.  
Özelleştirme yapılırken tüm bunlar ele alınmalıdır.  
Şimdi, Çanakkale'deki Sümerbank Sentetik Deri Sanayi mart ayında satışa çıkıyor. 
Yani özelleştiriliyor. Şu ana kadar da sağlıklı teklif veren yokmuş. Aslında 
oldukça karlı bir kuruluş 1994'te 400 milyar dolayında satış, 100 milyar kadar 
da kar elde etmiş, Çanakkale ve bölge halkı olarak bir oluşumun sağlanarak, 
değerlendirme yapılmasında yarar vardır. Bu görüşümü de ilgililere belirttim. 
Çeşitli toplantılarla konu ele alınacak. Ancak, şu gerçek de ortaya çıktı; 
milletvekilimiz ile Çanakkaleliler, bölgede bir tek yatırımcı bulamadıklarından 
yakındılar. Peki bu gerçek ortadayken Çanakkale'de, Biga'da ve her 100 
kilometrede bir organize sanayi bölgesi oluşturursak buraya yatırımcıyı nereden 
bulacağız? İthal mi edeceğiz?  
Lütfen, mantıklı hareket edelim.  
Bir gerçek daha var. Enflasyonun % 130'u aştığı bir ekonomide, üstelik hükümetin 
hazine bonosuna süper faizler verdiği ve rantı özendirdiği bir ortamda yatırımcı 
bu tesisleri aldığında bu işin altından nasıl kalkacak. Bunun için yatırımcı da 
desteklenmeli ve vakit kaybetmeden bunlara uygulanacak teşvikler 
belirlenmelidir. Özelleştirme ortaya atıldı ama, belirsizlikleri de beraberinde 
getiriyor.  
Onun için bir kez daha yazıyorum: Özelleştirme iyi de, önce kafalarımızı 
özelleştirmeliyiz.  
Biga'nın Sesi, Ocak 1995 
 
 
STAGFLASYON 
Stagflasyon; bir ekonomide hem fiyat artışlarının hem de durgunluğun yaşandığı 
bir dönemdir.  
5 Nisan ekonomik paketi açıldığı anda, ülkede başlayan aşırı zamlar, gün 
geçtikçe artan döviz kurları, bir durgunluk dönemini başlatmıştı. Ben, o 
günlerde hep stagflasyon'dan söz ettim. Çanakkale'de ÇASİAD'la ortak 
düzenlediğimiz toplantıda da o günlerin önemli konusunu işledik. Üstelik çok da 
değerli bir konuşmacımız vardı. Konuğumuz Sn. Yusuf Bozkurt Özal idi. Özal, bir 
dönem ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmıştı. özellikle toplantımızın 
konusuna da "Ülke ekonomisi ve 5 Nisan kararları" başlığını koyduk. İlk 



konuşmacı ÇASİAD Başkanı Tuğrul Aksoy sözü bana verdiğinde, ülkemiz ekonomisinin 
stagflasyon'a gittiğini anlatmıştım. Sn. Özal da konuşmasında, daha da karamsar 
bir tablo çizerek stagflasyon'u da aştığımızı ve bir depresyon dönemine 
girdiğimizi söylemişti.  
O günlerde hep gazetelerin ekonomi sayfalarını kurcalardım. Ancak, hiç 
stagflasyon'dan söz eden ekonomi haberi okumadım. Acaba ben mi yanlış 
değerlendirme yaptım diye düşünüyordum... Ne yazık ki, 8 ay sonra da olsa 
yanılmadığımı anlayabildim. İki gün önceki bir gazetenin ekonomi sayfası 
stagflasyon devrine girdiğimizden bahsediyordu.  
Şimdi eğer, stagflasyon kelime anlamı olarak hem durgunluğun hem de fiyat 
yükselişinin yaşandığı dönem ise, bu dönem o dönemdir. Hepimiz bu piyasanın 
içindeyiz, hepimiz bu havayı teneffüs ediyoruz. Fiyatlara hergün zam gelmiyor 
mu? Enflasyon yükselmiyor mu? Aralık ayı enflasyonu için % 10 tahminleri 
yapılıyor, bu da 1994 yılı enflasyonun % 150 olacağının işaretidir. Yani, yeni 
bir rekora doğru gidiyoruz. Memur aldığı 220 bin lira zamla nasıl harcama 
yapsın. Memurda para olmazsa, işçide para olmazsa, esnaf malını kime satacak... 
İşte; bugün yaşanan olay budur. Durgunluk ve enflasyon. Bu ikiside bir araya 
gelip, nikah kıydıklarında, doğacak çocuğa da STAGFLASYON adını koyarlar.  
Allah analı babalı büyütsün.  
Geçen haftaki gazetelerde bir yazı dikkatimi çekti. "Claus Moller Türkiye'de" 
başlığı atılmış. Sakallı bir adamın da fotoğrafı var. Sn. Moller Türkiye'deki 
işadamlarına ve yöneticilerine ders vermeye gelmiş. Ders ücreti de oldukça 
hesaplı. Bir günlük ücret, kişi başına 300 dolar. Yani 12 milyona yakın. Bir 
günde 250 kişiye ders vererek, 2.6 milyar para kazanmış.  
Claus Moller, dersinde; işyerlerinizi futbol takımı gibi çalıştırın diye taktik 
veriyormuş. Sn. Moller'in Almanyasında % 5 enflasyonla yeşil sahada Verder 
Bremen'i çalıştırmak kolay da, bizdeki çamurlu sahalarda, % 130 enflasyonla % 
200 banka faizleriyle takım çalıştırmanın ne demek olduğunu biz biliriz...  
Claus Moller akıl satmaya gelmiş.  
Bizde, bir laf vardır. "Akıl veren çok, para veren yok." 
Nasıl reklam ama...? 
Biga'nın Sesi, Aralık 1994 
 
KAMERA ARKASI 
Bugünkü yazımda sizlere bazı ünlülerle yaptığım özel sohbetlerden yani bir 
anlamda kamera arkasından söz etmek istiyorum.  
Yaklaşık bir yıl oluyor. Sn. Yusuf Bozkurt Özal'la "5 Nisan Kararları ve Türkiye 
Ekonomisi" konulu paneli yaptıktan sonra Truva otelinde bir yemek yedik. Yemekte 
sağımda Sn. Özal, solumda ise bir zamanlar MDP Genel Başkanlığı ve bakanlık 
yapmış Ülkü Söylemezoğlu oturuyordu. Rahmetli Özal'dan söz açılınca sordum: "Sn. 
Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı yaparken parti'nin başına geçmeyi düşündü mü?" Yani 
Cumhurbaşkanlığını bırakıp, geçmeyi... Aldığım cevap ilginçti. Sn. 
Söylemezoğlu'nun anlattığına göre, Turgut Özal vefatından 2 ay önce "Parti'yi 
kurun. Bende başına geçeceğim" demiş. Nitekim Yeni Parti de bu nedenle kurulmuş 
ama, Allah rahmet eylesin, ömrü yetmedi.  
Cem Boyner'e gelince. Son derece rahat adam, birlikte olduğumuz iki gün boyunca, 
kırk yıllık arkadaş gibiydik. Bir yemekte sordum. "Siz hep seçimlere katılmaktan 
söz ediyorsunuz bu nasıl olacak" dedim. Boyner "meclis içinde grup kuracağız 
yani milletvekili transfer edeceğiz. Şimdilik elliye yakın milletvekili var. 
Temaslarımız sürüyor" deyince şaşırdım. Peki kim bunlar deyince aldığım cevaba 
şaşırdım. Bu şaşkınlığım şimdilerde daha da arttı. İlk verdiği isim kimdi 
biliyor musunuz; Hikmet Çetin Evet. Hikmet Çetin o günlerde yeni dışişleri 
bakanlığından alınmıştı. "Olabilir" dedim. Nitekim Sn. Hikmet Çetin bu işe biraz 
olsun sıcak bakmasaydı, Cem Boyner'in de ismini vereceğini sanmıyorum. Çünkü, 
Boyner tanıdığım kadarıyla çok dobra bir adam.  
Sayın Aydın Menderes, yine BİGİAD konuğu olarak, Biga'da yaptığı konuşmasında 
sık sık Başbakanın örtülü ödenekten Medya'ya paralar ödediğini söylemişti. 



Başbaşa kalınca özellikle merak ettiğim için sordum. Bu örtülü ödenek meselesi 
nedir, gerçekten böyle bir ödeme oluyor mu diye. Türkiye tanıtma fonu diye bir 
fon varmış. Bu fondan da başbakan dilediği Medya'ya basın kuruluşlarına bu 
parayı veriyormuş. Para aktarılan bir ünlü TV kuruluşunun ismini de verdi. Ama 
onu yazmak istemiyorum.  
Son sohbetim de Sn. Prof. Dr. Toktamış Ateş ile oldu. Kendisine hep hocam diye 
hitap ettim. Telefonla zaman zaman görüşürüz. Saygıdeğer bir insan. İlk 
tanışmamız evinde oldu. Ben resmi bir hava beklerken, hocamın çay ikramı ve 
Maltepe sigarasını tellemesiyle sohbeti koyulaştırdık. Akşam da birlikte 
ATV'deki Siyaset Meydanı'na katılacaktık. Yeni Demokrasi Hareketi hakkında 
düşüncelerini sordum. "Ben de bu hareketin tutmasını çok isterim" dedi. Ama, çok 
zor olduğunu, sağcı ve solcuların bir araya gelmesinin, anlaşmanın zor olacağını 
söyledi. En kısa zamanda hocama soracağım. "Siz Abdurrahman Dilipak ile 2X2 
televizyon programını birlikte yürüttüğünüze göre, demek ki bir noktada anlaşma 
sağlanıyormuş." Hocam mutlaka bir cevap verir. Alacağım cevabı da sizlere 
aktaracağım.  
Bu kadar dedikodu yeter sanırım.                    Biga'nın Sesi, Ocak 1995 
 
ASLAN SOSYAL DEMOKRATLAR 
Toktamış Ateş son kitabına bu ismi vermiş. Neden verdiğini de bir türlü 
kestiremedim. Hocam, mizahı sevmediğini söylüyor ama olayları zaman zaman öyle 
esprili işliyor ki, tebessüm etmemek elde değil. Kitabın önsözünde de itirafını 
yapmış. Okumanızı tavsiye ederim.  
Bazı sosyal demokratları anlamakta ben de zorluk çektim. Ayrılmalar, 
birleşmeler, bir başka bahara kaldı, kalıyor derken sonunda birliktelik 
sağlandı. İyi de oldu.  
İyi olmasına iyi oldu da, peki bunca çekişmeye ne gerek vardı? Daha bir yıl önce 
birbirimizi yedik. Biga'da da birleşme için, tek aday çıkarılması yönünde 
mücadele eden iki üç kişiden biri bendim. Birleşme sağlandı da rahatça 
açıklayabiliyorum. Peki böyle mi olmalıydı? Birbirimizi yıpratmak için ne 
gerekiyorsa yaptık. Bunları hatırlamak için hafızalarımızı fazla kurcalamaya 
gerek yok. 'Aslan'lığımızı bir yıl önce gösterseydik, bugün Biga'da değerli bir 
bayan meclis üyesi de kazanacaktık. Ne yazık ki Belediye Meclisi'ne yıllardır 
bir bayan girememiştir.  
Geçen hafta kutladığımız Dünya Kadınlar Günü'nde, bu durum Biga'mızın bir 
eksiği, bir ayıbı olarak düşünülmüştür umarım.  
bunları düşünmek için fazla aslan olmaya da gerek yok.  
Şimdi bir de banka sevdasına kapıldık. Ne gerek var Allah aşkına? Hükümet ortağı 
ile banka pazarlığı yapılacağına, şu içişleri bakanlığı pazarlığı yapılsa da, 
demokratikleşme işinin başında bulunulsa olmaz mı? Böyle para gibi tehlikeli 
bölgelere girilmeye ne gerek var? Bu paralar yüzünden, sosyal demokratlar daha 
kısa süre önce yıpratılmaya çalışılmadı mı?  
Sn. Hikmet Çetin'in açıklamaları da son derece olumlu ve mantıklı; ortaklıkta 
mutlaka bir alanda söz sahibi olunmalı. Ama, sen bunu kime anlatıyorsun.  
Biraz da sağduyumuzu dinleyelim.  
Son günlerde bir de yazarların kapışması moda oldu. Çölaşan ile Barlas atıştı, 
Cengiz Çandar ile Zülfü Livaneli tartıştı. Bunlar yetmez gibi yine iki sosyal 
demokrat, Ecevit ile Livaneli gazetelerde kapışmaya başladılar. Bir bu eksikti. 
İstanbul'daki olaylarda, olaya karışanlar göstericilerdi... değildi... O bunu 
dedi... Ben öyle demedim... gibi suçlamalar. Olayları bıraktık, şimdi 
birbirimizle uğraşıyoruz.  
Tıpkı, seçimlerde birbirimizle uğraştığımız gibi... 
Onun için beyler... aslanlığın lüzumu yok.  
Biga'nın Sesi, Şubat 1995 
 
GÜMRÜKLEME 
Daha önce Gümrük Birliği konusunda yazı yazdığım için bugünkü başlığı Gümrükleme 



olarak kullandım.  
Sanırım aynı anlama gelir. Gümrük yapmak, gümrüklemek, gümrük birliği ile uyum 
sağlıyor.  
Uyum sağlamasına sağlıyor da biz birbirimizle uyum sağlayamıyoruz.  
Birini dinliyoruz, bir anlatıyor ki; Gümrük Birliği olunca herşey ucuzlayacak, 
bollaşacak, Avrupalaşacağız. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. Harika doğrusu.  
Birini dinliyoruz. Gümrük Birliği'ne girersek; işsizlik artacak, sanayi iflas 
edecek, din elden gidecek.  
Haydi buyurun...  
Kardeşim şunun ortası yok mu? Ne zor şeymiş bu...  
En iyisi referandum yapalım. Millet karar versin. Ya girelim ya girmeyelim.  
Ama, Başbakan çıkar da 'bu işe ya girilecek, ya girilecek' derse ne yaparız. Der 
mi, der... 
Bazı TV kanallarında da mini referandum yapıldı, yapılıyor. En son birinde, 
900'lü hatlara ben de telefon ettim. Vatandaşlık görevimi yapıp, telefonla oyumu 
kullandım. Tabii evet oyu attım. Sonuçlar açıklanınca ne göreyim. Hayır % 65, 
Evet % 35. Yine kaybettik.  
Gümrük Birliği kanımca, yerinde bir karardır. Dünyadaki gelişmelere ülkemiz de 
ayak uydurmalıdır. Geleceğimiz için de ihtiyaç vardır.  
Yaşanan bir globalleşmedir, evrenselleşmedir, küreselleşmedir. Ne derseniz 
deyin. Bu herşeyden önce dünya nimetlerinden yararlanmadır, insanların 
kaynaşmasıdır.  
Bugün bir Yunanistan ileri ülkeler konumunda ve kişi başına milli geliri bizden 
daha çok ise bu onun Avrupa ile entegre oluşundan kaynaklanmaktadır. Komşu 
ülkelere baktığımızda Yunanistan dışında hepsi geri kalmıştır. Hepsinde kapalı 
ekonomi modeli uygulanmaktadır.  
Geçenlerde iki Yunanlı ve bir İtalyan ile sohbet ettik. İtalyan Türkçe'yi çok 
iyi konuştuğundan bize tercümanlık yaptı. Yunanlıların bizden çok korktuğunu ve 
her yerde Yunanlı olduklarını söylemediklerini öğrendim. Merakımı gidermek için 
sordum: "Yunanistan Gümrük Birliği'nden nasıl etkilendi" diye. Yunanistan Gümrük 
Birliği'ne gireceği zaman çok para yardımı almış. Bu büyük yardım sayesinde ilk 
zamanlar çok rahat etmişler. "Şimdi yardım paraları bitti sıkıntı çekiyoruz" 
dedi.  
Biz de Gümrük Birliği'ne gireceğimize göre bir yardım alacağız. Ancak bu yardım 
miktarı ne olur o henüz belli değil sanırım.  
Bugünlerde herkes, bilen de bilmeyen de birşeyler söylüyor ve biz de hariçten 
gazel okumuş oluyoruz.  
Çünkü, nikah kıyılmış.  
Bu iş; ya bitecek, ya bitecek!... 
Olay, Biga'nın Sesi, Mart 1995 
 
VERGİ REKORTMENİ 
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.  
Mart ayı dert ayıdır derler.  
Mart'ın bir diğer özelliği de vergi ayı olmasıdır. Ay sonunda yine esnafta bir 
koşuşturmadır başladı. Birbirinden borç arayanlar, vergim var deyip çekini 
ödemeyenler, olsa vermez miyim gibi meşhur sözlerimizle bu vergi ayını da geride 
bıraktık.  
Birkaç ay sonra da vergi verenler açıklanacak. Basın da, gazeteler de en çok 
vergi verenleri yazacak. Tabii sürpriz de olmayacak. Hangi ilde hangi ilçede 
hangi sektörden, kimlerin fazla vergi vereceği şimdiden belli değil mi?  
Sanayicileri bir yana bırakalım, onların işine pek akıl ermez. Ne zaman kâr, 
çıkacağı ne zaman zarar çıkacağı belli olmaz. Yatırım vardır zarar çıkar, teşvik 
belgesi vardır, vergiden düşer, yatırımı bitmiştir çok vergi öder, bunları bir 
kenara bırakalım.  
Türkiye'de olsun, Çanakkale'de olsun, Biga'da olsun en çok vergi verenler; 
devlete iş yapan müteahhitler, benzin istasyonu çalıştıranlar, eczacılar, beyaz 



eşya satıcılarıdır. Tabii bunun yanında haksızlık etmeyelim faturasını, fişini 
tam kesen esnaf ve tüccarlar.  
Peki neden hep ilk sıralara benzin istasyonu işletenler, beyaz eşyacılar oturur. 
Siz hiç ilk sıralarda bunların dışında bazı sektörleri gördünüz mü? Ben pek 
görmedim.  
Kimseyi suçlamıyorum. Bu sorun tüm Türkiye'nin sorunu.  
İki yıl önce 85 milyon ve üstünde vergi ödeyenlere plaket verilen ve 
çevresindeki yazlık ev fiatları 30-40.000 Mark'tan başlayan bir bölgede bu bir 
çelişki yaratmıyor mu?  
İşçi ve memur sadece Mart ayında vergi hesabı yapmazken, yılın her ayında 
kendisine bile hesaplama fırsatı verilmeden, vergileri kuruşuna kadar 
kesilirken, bizler de hesabımızı bir kez daha gözden geçirerek vergilerimizi 
buna göre vermeliyiz. Hele hele ülkemizin paraya ihtiyacı olduğu bu günlerde...  
Tabii tüm bunlar karşılıklıdır. Biz de devlete ödediğimiz bu vergilerden 
karşılık bekleriz, paralarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesini isteriz. 
Hizmet bekleriz.  
Paralarımızın hayali ihracatçılara, hayali yatırımcılara gitmemesini isteriz. 
Kolay kazanmadığımız bu paralar, batık bankalara, yeğenlere, usulsüz ihalelerle 
başkalarının cebine gitmemelidir.  
Bu vergi ayını daha geride bıraktık.  
Gizli rekortmenlerimiz; işçi ve memurlarımızın da vergi ayı kutlu olsun.  
Olay, Nisan 1995 
 
 
BEYAZ TEBEŞİR 
Beyaz tebeşir kampanyasını ATV televizyonunda yayınlanan ve Savaş Ay'ın sunduğu 
A Takımı başlattı. 
Amacı; eski-yeni defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç 
sahibi doğu ve güneydoğudaki okullarda okuyan öğrencilere dağıtılması. 
Bu mazlemelerin dağıtım işlemlerinde Anadolu Kargo üstlenmiş, ücretsiz taşımayı 
üstlenen Anadolu Kargo'yu kutlar, teşekkür ederiz. 
Bu bir vatandaşlık görevidir. 
Doğu'da askerlik yapanlar, görev yapanlar, gidenler, görenler çok iyi bilirler 
ki, halk gerçekten zor şartlarda yaşamaktadır. Bir yandan ağır kış şartları, bir 
yandan işsizlik, verimsiz topraklar insanlar, zor bir yaşam mücadelesine 
sokmuştur. 
Sarıkamış'ta askerlik yaptığım 1982 yılında, 8-10 yaşlarında bir kaç çocuğu 
çöplükten topladıkları artıkları çjvallara doldururken gördüm. Boyunu aşan 
çuvalları yerlerde sürükleyerek taşıyan bu çocuklara sordum: 
"Kardeş, siz bunları hayvanlara mı topluyorsunuz, onlara mı vereceksiniz". 
aldığım cevaba şaşırdım, sormaz olaydım. 
"Hayır abi bu ekmekleri biz yiyoruz..." Onların çöplükten topladıkları ekmekleri 
kendilerinin yiyeceğini bilemezdim. 
Göz yaşlarımı tutamadım. Askerde ilk kez ağlamıştım. Memleketimden binlerce 
kilometre uzakta askerlik yapmam, gurbetçilik bu kadar acı vermiyordu bana. ama 
o 7-8 yaşındaki çocuğun sesleri aradan geçen 13 yıl sonra bile kulaklarımda 
çınlıyor. 
Gerçekten bu kardeşlerimizin bizim yollayacağımız eski kitaplara eski defterlere 
ihtiyaçları vardır. Öyle sanıyorum ki, hepimizin evinde üç, beş işe yaramaz 
kitabımız, defterimiz ve kırık kalemimiz, yarım silgimiz vardır. 
Gelin hep birlikte bu kampanyaya destek verelim. 
vatandaş olarak ben, onbeş bin kadar el ilanını çalıştığım tüm işletmelere, 
işyerlerine dağıtarak geniş bir kitleye duyurulmasını sağlamaya çalışıyorum. 
özellikle Çan ve Karacabey'de ilgilenenlerin çokluğuna sevindim. Ayrıca, 
okullara, tanıdığım eşe, dosta, arkadaşlara birer yazı ile yardımcı olmalarını 
rica ettim. Maalesef, beklediğim ilgili göremedim. Üstelik, yardım istediğimiz 
Biga Lisesi'nden bir yetlili veya öğretmen, her kim ise tepkide göstermiş. Kim 



olduğunu merak bile etmedim. Böyle insanlarda toplumuzda olacaktır. Ancak böyle 
bir kişinin, bu güne kadar eski bir kitaba ihtiyacı olmadığını tahmin etmek 
mümkün. 
Beyaz Tebeşir kampanyasına katılmak isteyenler, evinde, işyerinde eski kitabı, 
defteri, silgisi, pergeli olanlar lütfen bizimle irtibak kursunlar. 
Gelin, evinizde bir köşeye attığınız bu malzemeleri ihtiyacı olanlara 
ulaştıralım. 
Bu paylaşmayı, bu sevinci hep birlikte yaşayalım. 
Olay, Biga'nın Sesi, Nisan 1995 
 
BEYAZ TEBEŞİR 
EN BÜYÜK TÜRKİYE 
İsveç'i de yendik. Biraz olsun moralimiz yerine geldi. Avrupa'ya karşı kendimizi 
hep ezik ve dışlanmış hissettiğimiz bu günlerde buna ihtiyacımız vardı.  
Avrupa'yla bütünleşmemiz gerek, Gümrük Birliği'ne girmemiz gerek, yarım kalan 
çağ atlama işini tamamlamamız gerek. 
Ülke olarak Avrupa'dan geride olduğumuz bir gerçek. Ancak; biz de komşu 
ülkelerimize oranla süper bir ülke sayılırız. 
Komşu ülkelerden bir Bulgaristan, Balkanlar'dan Arnavutluk, Arap ülkelerinden 
Suriye, Irak, İran, Türk Cumhuriyetlerinin tamamı bizim ülkemizin şimdiki 
konumuna gelebilmesi için onlarca yıl beklemek zorundalar. 
Kapı komşumuz Bulgaristan'da can ve mal güvenliğmiz yoktur. Arabanızı çalarlar, 
ardından da yine size satarlar. Arnavutluk'ta, başkent Tiran'ın göbeğinde 
aracınızın camlarını kırıp, polisin gözü önünde soyarlar, bir şey yapamazsınız. 
Evet tüm bunlar, başımızdan geçen yaşanmış olaylardır. 
Türkiye'de bunlar yok mu? Elbette ki var. Bu tür olaylar Paris'te de yaşanır. 
Londra'da da yaşanır. 
Anarşi, sadece ülkemizde mi var? Bunlar İspanya'da da yaşanmıştır. ve halen 
Almanya'da Nazi gurupları zaman zaman olay çıkarmıyor mu? 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, ülkemizin geleceği parlatır. Bunun için zamana 
ihtiyacımız vardır. 
Öncelikle; terör önlenmeli ve demokratikleşme paketi meclisten geçmelidir. 
Böylece iç huzur sağlandıktan sonra özelleştirmeden elde edilen gelir, iyi 
kanallarda kullanılır, üretimi artırıcı alanlara yatırım yapılırsa ülke 
ekonomisi de düze çıkar. 
Ancak, bu paraların iyi kullanılması çok önemlidir. Bu bizim son şansızımızdır. 
Devlet, işletmelerini gayrimenkullerini satmaktadır. Nasıl zor durumdaki bir 
işletmeci son çare olarak, son çıkış yolu olarak, oturduğu evini, tarlasını 
satarak borçlarını ödeme peşine düşerse, devletin de son çaresi budur. 
Bu çok iyi kullanılmalıdır. üretime dönük harcanmalıdır. Üretici desteklenmeli, 
yatırımlar desteklenmeli, yatırımlar özendirilmelidir. Yatırımcı kaliteli 
üretimin yanında istihdam da yaratacağından, işsizlik önemli ölçüde 
giderilecektir. Üretimin kalitesinin artması, ihracatımızı katlamak zorundayız. 
Ülkemizin de geleceği buna bağlı değil mi? 
Evet, bunları yapmak çok zor bir iş değil. 
Mesele, tarla parasını hovardalıkta harcamak yerine, üretimde harcama 
meselesidir. 
Olay, Biga'nın Sesi, Nisan 1995 
 
ÇANAKKALE'NİN TERCİHİ 
Son günlerde Çanakkale kamuoyunda Organize Sanayi Bölgesi tartışılıyor. 
çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı çıkanlarda azımsanmayacak kadar çok. 
Evet, şimdilik 750 kişiye ben de katılıyorum. Daha önceki söyleşilerde ve 
yazılarımda bunu defalarca vurguladım. 
Çanakkale tercihini yapmalıdır. Ya turizm merkezi olmayı kuballenecek ve bu 
konuda gelişme sağlayacaktır. Ya da turizmi ikinci plana atacak ve sanayi kenti 
olması sağlanacaktır. 



Yapısında, doğasında turizm kokan bir Çanakkale'nin tercihi de tartışmasız 
turizm olmalıdır. 
Diyelim ki, sanayi kenti olacak. Zaten kanunle da belirlenmiş ve müteşebbis 
heyeti oluşmuş organize saayi bölgesi kurulacak. Bu o kadar kolay mı? 
Öncelikle organize sanayi bölgesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanması 
gerekir. Bu da en az üç ile beş yıl sürer. Bunun örnekleri mevcuttur. Çankırı 
Organize Sanayi Bölgesi '70'li yıllarda başlamış, 5 ay önce gördüğümde 
çalışmalar devam ediyordu. 20 yılda 20 fabrika bile kurulmamış. 
Çanakkale organize Sanayi Bölgesi için ÇASİAD bir toplantı düzenlemişti ve 
toplantıya Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden yetkililer konuşmacı olarak 
getirilmişti. Halka açık yapılan toplantıya dinleyici olarak 25 kişi katılmıştı. 
Şimdi ise 750 kişi dilekçeleriyle konunun üstüne gidiyor. Geç de olsa girişim, 
girişimdir. Olumlu yöndedir. Zararın neresinden dönülse kardır.  
Üstelik, kurulması düşünülen o kadar çok organize sanayi bölgesi var ki, her 100 
kilometre'ye bir tane O.S.B. düşüyor. 
Çanakkale, Biga, Gönen, Bandırma, Balıkesir ve Bursa ile beraber 200 km.'lik 
çemberde tam 6 tane O.S.B. var. 
Bir yere O.S.B. kurmak kolay değil. Haydi, kurduk diyelim. Buralara sanayiciyi 
nereden bulacaksın. 
Çanakkale'nin ve Biga'nın sanayi tarihine bakalım, kaç tane sanayici gelip 
buralara yatırım yapmış. Parmakla sayılacak kadar az. 
Sanayiciye, kredi musluklarını kapatıp, ticari kredi faizlerine mahkum edersen 
navlun primlerini ödemezsen, doları markı bir günde %14 arttırırsan yatırımcı 
bulamazsın. 
Çanakkale'de sentetik deri sanayi özelleştiriliyor. Hazir bir tesis. ikiyüz 
milyardan fazla cirosu, yüz milyar da yıllık karı olduğunu söylediler. Ancak 
alan yok, soran yok. 
aHani nerede yatırımcı? 
Lütfen... mantıklı hareket edelim. Hem Çanakkale hem Biga4ya organize sanayi 
bölgesi oluşumu çok güçtür. 
Gelin anlaşalım. Çanakkale'yi turizm merkezi yapacaksak, organize sanayi 
bölgesini de Biga'ya kuralım. 
Ya da bir ortak yol bulalım. Çanakkale-Biga arasında Lapseki yakınlarına 
kurulması için çalışalım. 
Bu konu tartışmaya değer önemli bir konudur. 
Hem Biga, hem de Çanakkale'ye kurulacak organize sanayi bölgesi gereksizdir, 
lükstür rekabeti doğurur. 
'Koş vatandaş koş... organize sanayiye koş..." 
Olay, Biga'nın Sesi, Nisan 1995 
 
 
 
FADİME'NİN DÜĞÜNÜ 
İnsan, nedense memleketinden ayrılınca bir hüzne kapılıyor. Ya da ben öyleyim 
bilmiyorum. 
Bu nedenle her dışarı çıkışta, Fadime'nin düğününü anımsamak elde değil. 
Hadi gel köyümüze geri dönelim. 
Fadime'nin düğününde halay çekelim. 
İster yurt içi olsun, ister yurtdışında olsun. Öyle ilginç olaylarla 
karşılaşıyoruz ki, Fadime'yi hatırlamadan olmuyor. 
Arnavutluk'ta havaalanında pasaport kontrolu için sıraya girdik. Sıra bize 
gelince gümrükçü: "Türkler arkaya" demez mi, anla anlaya bilirsen. Adam turist 
düşmanı. 
Otel'e geldik. Son derece lüks döşenmiş, görmeye alışmadığımız bir hizmet 
anlayışı var. Ancak, uyuyabilirsen. Otelin etrafında 3 tane gizli kamera ile 
güvenlik sağlamaya çalışılıyor. Bahçesinde bir demir kapı sürekli içten kilitli 
tutuluyor. Otelin giriş kapısıda kilitli, bir de oda kapısı... etti üç kilit. 



Allah rahatlık versin. 
İşimizi hallettik tahsilatımızı yaptık. Ceplerde de dövizleri doldurduk. Geldik 
son bölüme; gümrükten geçme faslı.. Tiran'dan keskin virajlar ve uçurum-kestirme 
olsun diye de tır gümrük kapısından içeri sokmadı, tabii yürümemiz gerekiyor. 
Öyle yaptık, 2 km. yürüdük... Karlı yollarda yürürken yine Fadime'nin düğünü. 
Ben memlekete bir varsam. Fadime bir yana kimin düğünü olsa göbek atıcam. 
Neyse, yarı memleket saydığımız Makedonya'ya geldik. Bizi karşılayan dostlara 
defalarca sarılarak, hasret giderdik. İnanın, insan orada kendini evinde 
hissediyor. O sıcak kanlı insanlar, her tarafımızda Türkçe konuşanlar, lokantada 
kuru fasulye ile yeni rakı etiketini görünce gevşeyiverdik. Üstelik bizim de 
yıllarca önce ağzımızdan düşürmediğimiz "Neden saçların beyazlamış arkadaş" 
şarkısını da duyunca Fadime'nin şarkısını unuttuk. 
Yurt dışında Fadime'yi anımsamak oldukça kolay.. Ama yaşadığımız ortamda bir 
Ankara'da anımsamak garip olsa gerek. Gariplik, ya da bana garip gelen olay şu: 
Gece saat 24.00 sıralarında gezerken 8-10 yaşlarında çocukların elindeki solmuş 
bir kaç çiçeği sattıklarını gördüm. Bu yaşta bir çocuğun, buna mecbur kalması 
işte bu rezalet. 
Onun için hep bir ağızdan 
Hadi gel köyümüze geri dönelim 
Fadime'nin düğününde halay çekelim. 
Biga'nın Sesi, Mayıs 1995 
 
 
ÇANAKKALELİ OLMAK 
Bundan önceki "Çanakkale'nin Tercihi" başlıkla yazıma ÇASİAD Başkanı Tuğrul 
Aksoy tepki göstererek düşüncelerini maddeler halinde sıralamış. Sağolsun. 
Bana Çanakkale'de sevdiğim ve saygı duyduğun üç insanı, üç saniye içinde say 
deseler, hiç düşünmeden bir; Niyazi Önen, iki; Tuğrul Aksoy derim ve üçüncüyü 
düşünmeye başlarım. Çanakkale'de elbetteki üçten fazla sevdiğim saydığım insan 
var. ama, bu iki isim iki saniyede saydığım isimler. 
Tuğrul Aksoy, gerçekten yaşına rağmen dinamik, mücadeleci, çevreyi ve insanları 
seven gerçek bir vatansever. Hepimiz onun kadar bu ülkeyi, bu Çanakkaleyi 
sevebilsek. 
Bu düşüncelerimi daha önceki yazılarımda da aktardım. 
Tuğrul abimiz beni Olay TV'de ki açık oturumda izledi mi bilmiyorum ama, orada 
da konu buydu ve ben düşüncelerimi orada daha açık beyan ettim. Bir kez daha ela 
almakta yarar görüyorum. 
Ben konuyu iki açıdan inceliyorum. Birincisi: Sanayicinin, yatırımcının 
sorunları ki, şu anda konu bunu tartışmıyoruz. Bu da başlı başına bir sorundur. 
Tartışmalıdır, tartışmanın da ulusal boyutlarda yapılması için Sayın Ali 
Kırca'ya yazı hazırlıyorum. 
Sanayileşme, organize sanayi bölgesine diğer bir açıdan bakışıma gelince;  
Organize sanayi bölgesinin yararlarını son derece iyi bilen, bu konuda araştırma 
yapan ve bunu her fırsatta dile getiren biri olduğumu Tuğrul Ağabeyim de çok iyi 
bilir. 
Ben kısaca şunu savunuyorum: Çanakkale ve Biga'ya iki organize sanayi bölgesi 
çoktur, lükstür, gereksizdir. Her iki bölgeye kurulacak organize sanayi  bölgesi 
yerine tam orta yere, örneğin Lapseki olabilir, tek organize sanayi bölgesi 
kurulsun diyorum. 
Çanakkale'ye 20 dakika uzaklıktaki bir organize sanayi bölgesinin ne zararı 
vardır? 
Her iki organize sanayi bölgesi için milyarlarca liralık hatta trilyonları bulan 
yatırım yapılacağına, bu paraların yarısı Çanakkale'nin turizm yatırımlarına 
harcansa fena mı olur? 
Çanakkale, turizm yatırımlarına özendirilse, devlet teşvikleri, fonları bu 
kanalda kullanılsa olmaz mı? 
Tarihi Truva yolumuz yapılsa, Ezine'de parasızlıktan yatırımı durdurulan Termal 



Otel tamamlansa, bu şifalı su için tanıtım yapılsa, turist çekilse. 
Yeni organize sanayi bölgesine ayrılacak fon ile, tanıtım ve imaj yönünden 
eksiği olan Çanakkale tarihi, turizmi tanıtılsa, kötü mü olur? 
Yanlışlık bunun neresinde? 
Çanakkale'nin gelişmesini hep birlikte sağlayacağız. Ancak fırsatları yerinde 
doğuracak şekilde kullanarak. 
Hem Çanakkalenin 3 km dışına organize sanayi bölgesi kurmak yanlıştır. Hava 
kirliliği yaratır, imar yönünden sıkışıklık yaratır. Bunun kurulup, faaliyete 
geçmesi için en az 10 sene beklemek yerine bu paraların doğru kanallarda 
kullanılması gerekir. 
Bir diğer soruna da kısaca değineyim. Çanakkale yatırımcı bulma zorluğu 
çekmektedir. 1983 yılında kurulan Dardanel'den sonra, hangi yatırımcı doğmuştur. 
Kaldı ki, organize sanayi bölgesinin kurulmasını beklemeye de gerek yoktur. 
Çanakkale'de sanayi kuşakları kapsamına alındığından, bölgenin neresine olursa 
olsun yapılacak bir sanayi tesisi organize sanayi bölgesine sağlanan tüm 
teşviklerden yararlanmaktadır. Tek sorun, sanayinin bir alana toplanma 
sorunudur. Bunun için de önerimi tekrarlıyorum: Seksen kilometreye, iki yerine 
tek organize sanayi bölgesi yeterlidir.  
Çanakkale'de Sümerbank Sentetik Deri Sanayi özelleştiriliyor. Yıllık 200 
milyardan fazla ciro, 100 milyar lira kar elde etmiş. 100 milyara satılacak, 
vade de yapılacakmış, buyurun buna sahip çıkalım.  
Organize sanayi bölgesine yatırımcı mı ithal edeceğiz. Merak etmeyin her bölgeye 
organize sanayi bölgesi kuruluyor. Yatırımcı da kendi bölgesine yatırım 
yapacaktır. Organize sanayi bölgesinin, Çanakkale genelinde tek olması 
Çanakkale'nin gücünü daha da arttıracaktır.  
Sonra, biliyor musunuz üçyüz kilometrelik bir alana altı tane organize sanayi 
bölgesi kuruluyor. Henüz hükmü şahsiyeti bile olmayan organize sanayi 
bölgelerine Ticaret Bakanlığı'na bağlı fondan para aktarılıyor. Bu fondaki 
paralardan, hangimizin organize sanayi bölgesine para yetişecek.  
Evet tuğrul ağbi.  
Ben bunları savundum. Açık oturumda da savunduğum buydu. İzlemediyseniz kasedi 
temin edip izlemenizi isterim.  
Siz de, ama inanın ben de, Çanakkale'nin kalkınması için mücadele ediyorum.  
Kahveni içmeye geldiğimde daha uzun tartışma umuduyla saygılar sunarım.  
Olay, Biga'nın Sesi, Mayıs 1995 
 
 
KÜLTÜR FESTİVALİ 
Geçtiğimiz hafta Biga İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi öğrencileri Biga'da 
1. Kültür Festivali'ni düzenlediler. Öncelikle okulun birinci yılında böyle bir 
girişimde bulunmaları hem Bigamızın hem de fakültemizin geleceği açısından son 
derece yararlı.  
Kültür festivalinde tiyatro vardı, sanat müziği vardı, sinema vardı, bir de 
"Biga ve Üniversite" konulu panel düzenlemişler. Dekan Sn. Prof. Dr. Cengiz 
Sedef, Belediye Başkanı Şükrü Kemerli ve beni BİGİAD Başkanı olarak konuşmaya 
davet ettiler. Dekanımızın konuşmasında eğitim sorunlarını tüm açıklığıyla 
anlatması toplantıya ayrı bir renk kattı. Bir de istifa ettiğini açıklamasaydı 
çok daha iyi bir toplantı olacaktı. Dinleyenlerin ve öğrencilerin ne kadar 
hüzünlü olduklarını görmeliydiniz. İki yıllık Üniversitemizde üç kez rektör 
değişmesi sorunları çözmemiş anlaşılan.  
Biz de, kime hoş geldin, kime güle güle diyeceğimizi bilemez olduk.  
Bu yıl Biga'daki yüksek okul ve fakülte öğrencileri ile toplam 350-400 
öğrencimiz vardı. Pek yurt sorunu çekmediler. Ancak önümüzdeki yıl fakülteye 
yeni dört bölüm eklenecek olması, toplam altı bölüm ve 250 öğrenci daha demektir 
ki, bu durum Biga'daki girişimcilere yeni iş imkanları doğacağını gösteriyor. 
Özel pansiyonlar, yurtlar açılmalıdır. Böylece öğrencilerin öncelikli sorunları 
da giderilmiş olacaktır.  



Belediye Başkanımız da konuşmasında, Belediye'ye ait vergi dairesi yeri ile Ayça 
Otel'in bulunduğu yeri bu amaçla kullanılacağını belirterek öğrencileri oldukça 
sevindirdi.  
İlk yılları şanssız geçecek olan öğrenci kardeşlerimizin sorunları zamanla 
aşılacaktır. Halkımızla bütünleşeceklerdir, fakültemiz de Bigamızın sembolü 
olacaktır.  
Geçen haftaki gazetelerde ÇASİAD'ın Çanakkale'deki Sümerbank Sentetik Deri 
Sanayi'ne sahip çıktığını, satınalma girişimlerinin olduğunu okudum. Çok 
sevindim. İşte memleketin sanayisine sahip çıkmak budur.  
Tebrikler ÇASİAD...  
Umarım Milletvekilimiz Sn. Hamdi Üçpınarlar da sözünde durur ve bunun 
Çanakkalelilerde kalması için yardımcı olur. Biz de kendisine minnettar oluruz.  
Sanayici olmak, bir şeyler üretmek, istihdam yaratmak ayrı bir duygu. Bu 
duygunuzun coşkuya ve kazanca dönüşmesi dileğiyle, esen kalın...  
Olay, Biga'nın Sesi, Mayıs 1995 
 
BİGA'DA SANAYİLEŞME 
Biga Bölgesinin kalkınmasında en önemli göstergenin sanayileşme olduğunu 
tartışmaya sanırım gerek yoktur.  
Kaldı ki, Biga gibi turizmin hiçbir zaman oluşmayacağı bir yörede gelişmenin 
sağlanması sanayileşme ile mümkün olacaktır.  
Ne yazık ki, çocukluğumuzdan beri hep duyarız, "Biga'da zengin çok, kirli çıkın 
çok ama yatırımcı yok" diye. Hatta, ne derece doğru bilmem ama fabrika kurulmak 
istendiğinde bile kalbur üstü insanlardan bazıları dükkanında çalıştırmaya adam 
bulamaz diye, bazıları da hava kirliliği yaratır diye hep karşı çıkmışlar.  
Öyle veya böyle, şu andaki tablo önemli ve kim ne derse desin Bigamız geri 
kalmış, gelişmemiştir.  
Ancak, Bigamız yakın bir gelecekte gelişmeye çok açıktır.  
Barajlar, göletler inşaat halinde.  
Fakültemiz altı bölüme ulaşıyor.  
Organize Sanayi Bölgesi en kısa zamanda başlanacak.  
İşte Biga'nın kaderi bu üç yatırıma bağlı.  
Barajlar topraklarımızı, topraklar halkımızı zenginleştirecek.  
Üniversite kültür getirecek.  
Sanayi bölgesi yatırımcı, yatırımcı para getirecek.  
İşte zenginlik bu...  
Organize Sanayi Bölgemizde olumlu gelişmeler var. Valimiz başkanlığında son 
yaptığımız müteşebbis heyet toplantısında kredi sözleşmesini imzaladık, para 
gelmeye başladı bile... Yer sorunumuz da 2-3 ay içinde çözümlendiğinde, 
Balıklıçeşme mevkiindeki sanayi bölgesinde alt yapı çalışmalarını başlatacağız.  
Bu bölgede, 3 yıl da sürse 5 yıl da sürse alt yapı ile birlikte fabrika 
inşaatları da beraberinde devam edecektir. Burada özellikle bölgesel 
yatırımcılara ihtiyaç vardır. Çünkü, öncelikle yatırımcı kendi bölgesine yatırım 
yapmak isteyecektir.  
Organize sanayi bölgeleri hemen hemen her 100 kilometreye bir yapıldığından, 
doğaldır ki, dışarıdan sanayicinin gelmesi zayıf olasılıktır.  
Bunlar bir yana devlet, özel sektör yatırımlarını özendirmek için oldukça iyi 
teşvikler çıkarmak üzeredir.  
Eh artık, faizler de düştüğüne göre, kapı kapı bankada repo koşuşturan rand 
sahipleri de yatırıma kayabilecektir. Çünkü, yeni teşvikler şöyle diyor; hep 
birlikte inceleyelim:  
1. Yatırım indirimi: % 100; yani yatırım yaptığınız sürece, sıfır vergi 
ödeyeceksiniz.  
2. Gümrük muafiyeti: Yatırım için alacağınız ithal makinalara sıfır gümrük, 
üstelik fon da kaldırılıyor.  
3. Teşvik primi: Yatırımda kullanacağınız yerli makinanın % 25'i devlet 
tarafından karşılıksız ödenecek.  



4. Fon kaynaklı kredi: Yatırım tutarının % 15'i kadar, yıllık % 50 faizle ve 8 
yıl vadeli kredi kullandırılıyor.  
Bitmedi...  
Hangi sektör olursa olsun bu yatırımdan yararlanıyor.  
Biga Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacaklara da uzun vadeli ve ucuz arsa 
vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.  
Şimdi sanayileşme zamanıdır.  
Haydi beyler yatırıma...  
Biga'nın Sesi, Haziran 1995 
 
 
BAŞBAKANLI DAKİKALAR 
Başbakanla ikinci karşılaşmamız olacaktı. İlkinde iki, üç dakika 
görüşebilmiştik. Bizi ihracatçı olarak makamında kabul ettiğinde biraz 
ihracattan biraz da yatırımcının sorunlarından söz etmiştim.  
Bu kez bir Bigalılar grubu (heyeti) olarak karşısına çıkacaktık. İkiyüze yakın 
Bigalı vardık. Bunlardan yüze yakını Muhtar, Belediye Başkanları, ticaret Odası 
veya Meclis Başkanı, partililer, bir kaç esnaf ve Biga Genç İşadamları ve 
Yöneticileri Derneği Başkanı olarak ben de vardım. Birgün önce başbakanın özel 
kalem Müdürü'nden saat 16:00'dan sonra görüşeceğimizi öğrendik. Kabul gününde 
saat 14:00'ten itibaren beklemeye başladık. Kalabalık bir grup olduğumuzdan bizi 
DYP grup toplantı salonuna aldılar. Altı kişi konuşma yapacaktı ve bunlardan 
biri de bendim. Konuşma metnini hazırlarken düşündüm; Başbakana ne tür bir şey 
söylemeliyim ki, Bigalılar olarak ilgisini çekmeliydik. Böyle bir fırsat her 
zaman doğamayacaktı. Biga için ilginç bir anısı olsun diye düşündüm. Sonunda 
buldum; bizler il olmaya gelmediğimize göre ve bu il isteme konusu hazır 
gündemde iken bunu işlemeliydim. Öyle de yaptım.  
Bakalım Başbakan bizi dinleyecek miydi? Az değil altı konuşmacımız olacak. Sabır 
gerekir, her şeyden önce zaman gerekir.  
Başbakan salona girdiğinde korkunç bir alkış koptu.  
Önce Milletvekilimiz Nevfel Şahin Biga heyetini kabul ettiğinden ve Çanakkale'ye 
yapılan yatırımlardan dolayı şükranlarını belirtti.  
İkinci konuşmayı yapan DYP İlçe Başbakanı Emin Bozkurt Başbakana desteklerinin 
tam olduğunu söyledi. Belediye Başkanları adına konuşan Balıklıçeşme Belediye 
Başkanı da Belediye sorunlarını anlattı.  
Benden önce kürsüye çıkan Sanayi Odası Meclis Başkanı Aydoğan Bey de Biga'yı 
kısa ve öz tanıttıktan sonra sıra bana geldi. Başbakan'a kendimi tanıttım ve 
özelikle de "Sn. Başbakanım biz size İl olma isteğiyle gelmedik. Biz yatırım 
istiyoruz. Barajlarımızla, sulanabilir topraklarımız ve hayvancılığımızla 
Biga'mız bir gıda cenneti. Fakültemizin gelişmesine, bir kültür merkezi ve 
organize sanayi bölgesinin eklenirse bir sanayi memleketi olacağız. bu 
yatırımlarımız da gerçekleşirse Bigamız da zaten il olma oluşumunu 
yakalayacaktır" dedim.  
Düşündüğüm olmuştu. Başbakan'a ileteceğim ilginç mesaj da buydu ve tuttu.  
TV'lerde bunu kullandılar ve Başbakanımız da "Bigalılar benden ilk kez mantıklı 
bir istekte bulundular. İl olmak istemiyoruz. Biz yatırım istiyoruz dediler. 
Bana güzel şeyler söylediler, kutluyorum Bigalıları" dedi.  
Herşey çok güzeldi.  
Başbakan'dan yatırım sözlerini aldık. En kısa zamanda bunların temellerini atmak 
üzere geleceğini defalarca belirtti.  
Ve yüzlerce Bigalı sevinç içindeydik.  
Hepimiz yalnız Biga için oradaydık.  
Ne Bigamızı il yapmaya,  
Ne de Milletvekilimizi Bakan yapmaya gittik.  
Yalnızca Bigamızın adını duyurmaya ve yine Biga'ya yatırımlar için hep birlikte 
kenetlendik.  
Kim ne derse desin önce memleketimizi düşünmeliyiz.  



Hani bazıları öküz altında buzağı arıyorlar da...  
Biga'nın Sesi, Haziran 1995 
 
SİMİT DÖRT 
TUVALET BEŞ BİN LİRA 
Olacak iş mi Allah aşkına...  
Ama, oluyor. 
Bir simit için hammadde gerekiyor; un, maya, susam, su gibi. Ayrıca; pişirilmesi 
pazarlaması da ayrı aşamalar ve faturası dört bin lira.  
Diğeri malum; yap ve çık; beş bin lira.  
Böylece; bir tuvalete gidenler var. Bir de, memleketin içine edenler var.  
Biz adam olmayız. Olursak da biz görmeyiz.  
Son günlerde yine sık sık rastladığımız gazetelerin tiraj savaşı tekrar 
alevlendi. Hangi gazete ne vereceğini şaşırdı. Gazete değil sanki hipermarket.  
Bizler de kültür ağırlıklı gazeteler yerine çarşafı daha az kupona veren 
gazeteleri tercih eder olduk.  
Dedim ya bize birşeyler oldu.  
İhracatımızda çok önemli gelişmeler var. Ülke olarak hedeflenen ihracatı 
yakalayacağız anlaşılan.  
O kadar da çok mal çeşidi ihraç ediyoruz ki, geçenlerde duyduğum yeni bir 
ihracatımıza çok şaşırdım. Bir ülkeden bize ölü gömleği ile ölü çömleği sipariş 
verilmiş ve bir Türk firması da şimdi bunları ihraç ediyormuş. Ölü gömleğini 
anladıkta, ölü çömleği ne oluyormuş diye ben de sizler gibi merak ettim. İnanışa 
göre bazı ülkelerde insanları öldükten sonra yakıyorlarmış ve bunları külleri 
ile gömüyorlarmış. İşte bu külleri koymak için de çömlek gerekiyormuş. Bu 
çömleği de Türkiye ihraç ediyor.  
Bu da futboldaki başarımız kadar önemli bir gelişme.  
Bir bilgi yarışmasında bir ilkokul mezunu vatandaş, bir iktisatçı bir de kamuoyu 
araştırmacısı varmış.  
Yarışmacılara sırayla sormuşlar. İki kere iki kaç eder?  
İlkokul mezunu vatandaş düşünmeden cevaplamış; "dört eder." 
İktisatçı; "üç ile beş arasında birşey" demiş.  
Kamuoyu araştırmacısının cevabı da;  
"Ne dememi isterdiniz?" olmuş... 
Biga'nın Sesi, Haziran 1995 
 
NESİN 
Aziz Nesin öldü.  
Kimisi, "Allah rahmet eylesin", kimisi de "eylemesin, o zaten Tanrıya 
inanmıyordu", dedi.  
Öyle veya böyle. Din Allah'la kul arasında olduğuna göre, biz kişiliği ile 
değerlendirmeliyiz.  
Nesin, gerçekten dürüst, herşeyden önce gerçekçi ve gerçekleri ne pahasına 
olursa olsun söyleyen, inandığı fikirleri cesurca savunan mert bir insandı. 
Hakkında da çok şey söylendi ve yazıldı.  
Ben Aziz Nesin ile ilgili pek söylenmeyen, kaleme alınmayan bir konuyu 
anlatacağım. Soyadı kanunu çıktığı zaman, devlet görevlileri kapı kapı dolaşıp, 
vatandaşlara hangi soyadını alacaklarını sorarlarmış. Nesin'in anlattığına göre, 
Türklüğünden şüphe ettiğimiz insanlar "Yiğittürk", "Asiltürk", "Aslantürk" gibi 
soyadlarını alırken, pısırık korkak insanlar da "Cesur", "Yiğit", "Kahraman", 
"Aslan" gibi soyadlarını alıyorlarmış. Aziz Nesin'e sormuşlar "sen hangi 
soyadını almak istersin" diye. Aziz bey düşünmüş ve "Aziz sen nesin?" demiş, 
kendine yaraşır soyadını da bulmuş.  
Sen Nesin? Aziz Nesin?  
İşte, Aziz Nesin böyle farklı düşünen bir insandı.  
Doğruya doğru, eğriye eğri.  
Şimdi biz de öyle insanlar var ki adama bakıyorsun, Sosyal Demokrat hem de önde 



gelen isimlerinden. Ama, havaya göre hareket ediyor. Ne de olsa "Siyasetçi". Hiç 
unutmam, Toktamış Ateş Biga'ya geldiğinde bir Sosyal Demokratımız onunla 
görüşmekten çekinerek, hocayı nasıl ekeceğini şaşırmıştı. Yine aynı partici 
Sosyal Demokratımızın, Aydın Menderes'i uğurlarken kullandığı sözler çok çarpıcı 
geldi bana;  
"Allah'a emanet olunuz." 
Haydi buyurun. Bu söze saygımız var, ama oldu mu? Sadece dinci kesimin oylarını 
düşünerek Soldan birine "güle güle", dinci kesimden birine de bu sözleri 
söylersen, üstelik Sosyal Demokrat geçinirsen, adama hoş geldin demezler.  
Geçenlerde beni Ali Rıza Tekin bey aradı; Refah Partisi İlçe Başkanı, görüştük. 
Tebrik etti. "Hey konuyu gerçekçi yazıyorsun ve dikkat ediyorum tarafsız 
davranıyorsun, yazılarını okuyorum" dedi, sevindim. Sağolsun. Kendisi de 
"kuralcı bir partici olmadığını ve inandığı şeyleri savunduğunu" söyledi. 
Kurtuluyorum.  
Hepimiz gerçekçi davranıyorsak, inandığımız fikirleri, doğru veya yanlış, 
karşımızdaki ile uygarca tartışabiliyorsak. İşte... bana göre vatandaşlık 
görevini yapıyoruz demektir.  
Aziz Nesin de en azından bunları yerine getirdi. Vatandaşlık görevini en iyi 
şekilde yaptı.  
Hükümet değişmeden ölmem dediyse de öldü. Belki ilk kez sözünde durmadı...  
O bir vatanseverdi.  
Hepimiz onun kadar bu vatanı sevebilsek...  
Olay, Biga'nın Sesi, Haziran 1995 
 
 
BİGA'DA MOBİLYACILIK 
Biga'da Mobilya sektöründe gerçekten çok hızlı gelişmeler var.  
Bu gelişmeler zaman zaman İnegöl'e alternatif gibi de gösteriliyor. Hepimiz 
gurur duyuyor, mutlu oluyoruz.  
Herhangi bir ortamda Biga'dan söz edildiğinde, mobilyacılığından da söz edilmesi 
ayrı bir sevinç kaynağı.  
Biga'da ard arda açılan mağazalar gün geçtikçe çoğalıyor. Yine en son şehrin 
isminin de verildiği bir mobilyacı daha açıldı.  
Evet bir mağaza daha.  
Bu mağazayı açanları kutluyorum. Ancak, bir kaç kişi bir araya gelerek, ortak iş 
yaptıkları için kutluyorum; mağaza açtıkları için değil.  
Günümüzde, bir araya gelip ortak iş yapmanın zor olduğu bir ortamda, zoru 
başaran bu mobilya ustalarının ortaklıklarını mağaza açarak değil, ortak mobilya 
fabrikası açarak, yatırım yaparak gerçekleştirmelerini isterdim.  
Biga, bir mobilya fabrikası daha kazanmış olurdu. Biga'nın mobilya sektöründeki 
gücü daha da artırdı, bölgede istihdam yaratılırdı; Biga Kazanırdı...  
Sekiz, on kişinin bir araya gelip, mağaza ya da dükkan açması bana göre pek de 
önemli bir şey değildir.  
Bir diğer yanlışlık İnegöl'e alternatif olmaya çalışan Biga'daki mobilya 
mağazalarının büyük bölümünde M. Kemalpaşa, İnegöl, Ankara'da imal edilen 
mobilyaların satılmakta olduğudur.  
Evet bu yanlışlığı çok ortaklı mobilya mağazası açan üstelik mobilya ustası 
olanlar da yapmaktadır. Kendi ürettikleri malları pazarlayıp, üretimlerini 
arttırmak için imalata dönük yatırım yapacaklarına ne yazık ki İnegöl'ün, M. 
Kemalpaşa'nın, Ankara'nın mallarını satmaktadırlar.  
Biga böyle mi İnegöl olacak?  
Böyle mi mobilya merkezi olacak?  
Mağaza açmak önemli değil. Biga'daki mobilya imalatını arttırmak, geliştirmek, 
Biga'da imalatın olduğunu, 'Biga'nın mobilyası var' imajını yaratmak, duyurmak, 
tanıtmak önemlidir.  
Aksi halde bunun sonuçlarını hep beraber ödemek zorunda kalırız. Bugün Biga'ya 
ucuz mobilya imalatı var sanarak gelenler, yarın mağazalarımızda sattıklarımızın 



100 km., 200 km. uzaktaki mobilyacılardan toplama ürünler olduğunu 
anladıklarında, karşılaşacağımız bu kötü imaj hiç de iyi olmayacaktır.  
Bir yandan Biga'daki mobilya imajını yerleştirmeye çalışan ve yurt genelinde 
önemli reklam harcamalarıyla Bigalı olduğunu belirten, Türkiye Mobilya 
sektöründe ilk sıralarda yerini alan Doğtaş bu mücadeleyi yaparken, bir yandan 
malını kendi imalatı gibi, Biga'da yapılan bir ürün gibi satmaya kalkanlar büyük 
yanlışlık içindedirler.  
Gelin mobilya üretelim, yeni mobilya fabrikaları kuralım. Biga'yı gerçek anlamda 
İnegöl yapalım.  
Biga kazansın, hep birlikte kazanalım.  
Aksi halde bugün kısa vadeli düşünerek, doldurduğumuz ceplerimiz yüzünden, 
yarının Biga'sına ve kendimize yazık ederiz.  
Biga'nın Sesi, Temmuz 1995 
 
 
BALKANLAR'DA DURUM 
Balkanlara altı aydır gitmiyordum.  
Bu süre içinde tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Makedonya ve Arnavutluk'ta da 
gelişmeleri izlemek mümkün. Ancak, yine de birbirine komşu iki ülke arasında 
anormal farklılıklar olduğu somut bir şekilde ortada. Bu farkı daha ülkeye 
girişlerde, gümrük kapılarında da görebilirsiniz. Makedonya'da son derece 
modern, kültür seviyesi yüksek bir insan topluluğu ile karşılaşıyorsunuz. Bayan 
gümrükçüler son derece nazik ve kibar karşılıyorlar. Hiç bir sorun çıkarmıyorlar 
ve beş dakika içinde tüm işlemleriniz bitiriliyor.  
Arnavutluk'ta ise, bizim bağ bekçileri kıyafetli, omuzlarda av tüfeğine benzeyen 
silahlarla gümrükçüler tarafından karşılanıyorsunuz. Bir de bitmek bilmeyen bir 
bekletme işkencesi. En son girişimizde tam 3 saat kapıda bekletildik. Bekletilme 
sebebi de tamamen Türk oluşumuzdan. PKK kontrolü yapılıyormuş. Kontrol de ne 
kontrolü ise, üç saat sonra gümrük şefi geldi ve tipimize bakarak, girişimize 
izin verdi. Öğrendiğimiz kadarıyla, Arnavutluk'tan, Yunanistan'a PKK'lı geçerek, 
eğitim kamplarına gidiyormuş. Bizim hükümetimizde Arnavutluk hükümetinden bu 
konuda gümrüklerde dikkatli olmalarını istemiş. Arnavutluk da bunu çok ciddi bir 
şekilde yerine getiriyor. Yani vur deyince öldürüyor.  
Arnavutluk'ta da gelişmeleri daha gümrük kapısında anlıyorsunuz. daha önce 
tuvaletin bile olmadığı kapıda şimdi bir tuvalet yapılmış. Çok da değerli 
olduğundan sürekli kilitli tutuluyor. Daha önce tuvalet sorduğunuzda, göl kıyısı 
gösterilirken şimdi tuvaletin anahtarını teslim ediyorlar.  
Üç saat yolculuktan ve 140 km'lik yolu 4 saatte aldıktan sonra vardığımız 
Arnavutluk'un ikinci büyük kenti ve sahil kenti Durus'ta da önemli gelişmeleri 
izliyorsunuz. Modern giyimli insanlar, disco yapan gençler, komünizme inat 
hopluyor, zıplıyorlar.  
Birbirine sınır 2 ülkede Makedonya, Yugoslavya zamanında Tito tarafından 
sosyalizmin en iyi örneği ile yönetilmiştir. Herkes ev sahibi olmuş, dolgun 
ücretli iş sahibi olmuş ve yaşam seviyesi yüksek tutulmuş, Arnavutluk'ta ise 
Enver Hoca komünizm rejiminde bir anlamda faşist baskılarını da sürdürerek, 
insanları korkak yetiştirmiş ve rejime karşı çıkanları da cezalandırarak, fakir, 
gelişmemiş dış dünyaya kapalı bir Arnavutluk yaratmış.  
Bizim seyahatimizde Cumhurbaşkanımız Demirel de oradaydı. Üsküp'teki meclis 
konuşmasını dinledim. Balkanlar için çok güzel projeler anlattı; İstanbul, 
Bağdat, Üsküp, tiran otoyolundan ve deniz ile bu ülkeleri birbirine bağlamaktan 
söz etti. Buradan da anladığım kadarıyla Türkiye'nin gelecekte Balkanlar'daki 
ağırlığı daha fazla olacak.  
Bu gelişmelerden bir Türk vatandaşı olarak gerçekten gurur duydum. Arnavutluk'ta 
Fenerbahçe'nin Partizan takımıyla eşleştiğini duyduk. Bize haberi veren ve 
Arnavut gazetelerini gösteren de Partizan takımının teknik direktörüydü. Biraz 
da kendisini kızdırdık, Fenerbahçe size 5 çeker dedik.  
Bu seyahatimde en çok sevindiğim olay özellikle Makedonya'dan Türkiye'ye önemli 



ölçüde turist akımının olmasıydı. Her karşılaştığımız insan, işadamı, tezgahtar, 
garson Türkiye'ye gideceğini tatilini Çeşme ve Kuşadası'nda yapacağını 
söylüyordu.  
Üsküp'ten ayrılırken uçağın İstanbul'a gideceğini sanıyorduk. Önce Antalya'ya 
indik, sonra da İstanbul'a.  
Antalya'ya da her 5 dakikada bir uçak indiğine şahit olduk.  
Bu yıl ülkemize gerçekten çok turist geliyor.  
Önemli ölçüde döviz girdimiz olacak.  
Ülkemizi gerçekten parlak günler bekliyor.  
Dileğim, bunu iyi kullanmamız.  
Biga'nın Sesi, Eylül 1995 
 
 
ADAM YEMEK 
Gazetecilerin meşhur bir sözü vardır: "Köpek, adamı ısırırsa bu haber değildir. 
Ama, adam köpeği ısırırsa bu haber olur" derler.  
Şimdi, bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Siyasette bu adam yemek kelimesi 
meşhurdur ya, hazır yemekten bahsederken bu sözü hatırlatmak istedim.  
Çok duymuşsunuzdur; bir partide biri azıcık sivrildi mi, onu çekemeyenler ya da 
çıkarına ters düşenler hemen onu yemeğe kalkarlar ve "YEDİK" derler.  
Bu derneklerde de, spor kulüplerinde de böyledir.  
Seçim zamanı, adam yeme faslı başlar; "dikkat et seni yiyecekler" veya "buna 
dikkat edelim, bunu yiyelim." 
Afiyet olsun.  
Zaten bu yiyicilerin işi gücü yemek olduğundan, kafaları da yemekten başka bir 
şey çalışmaz.  
Bu yüzden değil midir ki, partilere baktığımızda birbirini yiyen yiyene; bakan 
bakanı, delege delegeyi, üye başkanı, başkan üyeyi hep yemeye çalışır.  
Adam yemek ayrı bir sanat mıdır, yoksa bazılarının sanatı mı adam yemektir, 
bilinmez.  
Partilerde neden iç çekişme var?  
Adam yemekten.  
Sporumuz neden gelişmiyor?  
Adam yemekten.  
İnsanlarımız neden sosyal faaliyetlerden soğutulmuştur?  
Adam yemekten. 
Bir başka söz daha vardır: "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" derler.  
Doğru mudur? Asla.  
Herkes aynı şeyi düşünürse, toplum nasıl kalkınır, hak nasıl aranır? O zaman 
herşey belli bir kaç kişinin, birkaç yöneticinin tekelinde olmaz mı? Onlar da 
istediği gibi ve kendi mantıklarına ve hatta çıkarlarına göre bir yönetim 
sergilemezler mi? 
Bu, elbette ki hoş bir şey değil. Bu nedenle hepimiz bu memleket sorunlarına 
vatandaşlık bilinciyle sahip çıkmalı ve mutlaka çeşitli alanlarda görevler 
üstlenmeliyiz. Aksi halde başkalarını yaptıkları işlerden dolayı eleştirme 
hakkını kendimizde bulmalıyız.  
Ya toplumun iç inde, toplum sorunlarıyla içice olacağız ve bir rolümüz olacak.  
Ya da:  
İsteyen, istediği gibi at koşturacak, biz de seyirci olacağız.  
Başka yolu yok... 
 
Olay, Temmuz 1995 
 
HA GAYRET  
 Biga'da kurtuluş şenlikleriyle beraber bu yıl ilki düzenlenen "Gıda ve Sanayi" 
fuarı açılıyor.  
Tebrikler...Her girişimi kutlamak gerek.  



Bu girişim de sanırım Orhan Kırbaş'ın önerisiyle oluşmuş. Orhan Kırbaş, Biga'da 
erozyonla mücadele edenlerin başını çekiyor. Ayrıca bu günlerde çevre derneğini 
oluşturmak üzere yoğun çaba harcıyor, kutlarım.  
Tebrikler Sn. Kırbaş. Bu memlekete sizin gibi çevreci, insanları seven, topluma 
hizmet eden vatandaşlar gerekli. Bu nedenle de kendisini BİGİAD (Biga Genç 
işadamları ve Yöneticileri Derneği) olarak ödüllendirmiştik.  
Biga'da gerçekten bir şeyler oluyor. Sonunda galiba bir fuarı bir festivali 
yakalayacağız.  
Ha Gayret... 
Öyle ya, bizim neyimiz eksik? Her yerde bir festival düzenleniyor. Bir fuar 
düzenleniyor. Kimi yerde karpuz, kiraz, kayısı festivali, kimi yerde gıda, 
mobilya, yapı, büro fuarları bizde de bir şeyler olmalı.  
Gerçi, bundan dört beş yıl önce bir süt festivali düzenledik. Doğtaş olarak biz 
de reklam giderlerini karşılayarak sponsorluğunu yaptık. Halen bez afişler 
elimizde duruyor. Ama o yıl tüm umutlar söndü. Zamanın Kaymakamı ile Belediye 
Başkanı arasındaki bir anlaşmazlık bir tartışma yarattığından bunun faturası 
Biga'ya çıktı. Festival de ilk ve son oldu.  
Neyse, biz bugüne bakalım.  
Fuar son derce olumlu bir gelişmedir. İsmi de iyi düşünülmüş "Gıda ve Sanayi 
Fuarı". Bigamız gerçekten bir gıda cenneti. Barajlardan sonra gıdanın önemi daha 
da artacak. Sanayiye gelince, Biga'da sanayi de gelişiyor. Mobilya sanayi var, 
un, yem, gıda sanayi var. Son zamanlarda plastik sanayi de gelişiyor. İki yeni 
fabrika kurulmak üzere. Bir tanesi plastik çerçeve üretecek, bir tanesi de 
plastik boru imalatı için proje aşamasında...Üstelik organize sanayi bölgemizin 
tanıtım çalışmaları sırasında bu fuarın önemi daha da artacak.  
Şimdiden Biga'daki festival sayımız ikiye çıktı. Birkaç ay önce de fakülte 
öğrencilerimiz 1. Kültür festivali düzenlediler. İlk yıl olmasına rağmen oldukça 
da iyi geçti. Müzik vardı; panel, tiyatro, sinema, resim sergisi, spor 
yarışmaları vardı. O zaman da öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ettim.  
Festivalde "Biga ve üniversite" konulu panelde konuşmacı olarak davetliydim. 
Öğrencilerden biri bana soru yöneltti ve sitem etti. "Bu fakülte Biga'ya 
kurulacağına bir ilde kurulsaydı da biz de Biga gibi yerde okuyacağımıza, sosyal 
faaliyetlerin yoğun olduğu bir yerde okurduk" dedi. Cevabım hazırdı; "Bugün 
Biga'da, okulunuzun ilk yılında bir festival düzenliyorsunuz ve halktan destek 
buluyorsunuz. İşte Biga'nın farkı bu. Hangi üniversitenin, fakültenin bulunduğu 
yerde kültür festivalleri düzenlenmiş" dedim.  
Gerçekten de öyle... Biga'da bir şeyler oluyor.  
Tüm emeği geçenleri bir kez daha kutlamak gerek.  
Tebrikler Orhan Kırbaş, Kaymakam Bey, Belediye Başkanımız, organizasyonu 
üstlenenler, kutlarım.  
Biga'da bir şeyler olacak  
Ha gayret... 
 
Olay, Biga'nın Sesi, Eylül 1995 
 
 
 
YENİ TEŞVİKLER 
 
Devlet yeni yatırım ve ihracat teşviklerini açıkladı.  
Yatırım teşvikleriyle ilgili bilgileri önceki yazımda da aktardım. Yatırım 
indirimi %70-100 arasında, bölgelere göre veriliyor. Yatırımda kullanılacak 
yerli makinalar için %25 teşvik pirimi var. Yani aldığımız makinanın _'ünü 
devleti size geri ödüyor. İthal edeceğiniz makinalarda da gümrük vergisi ve fon 
kaynaklı krediler var.  
Bizde bu teşvik işleri öyle yanlış değerlendiriliyor ki, bu değerlendirmelerle 
iki grup insan topluluğu var. birinci grup, teşviği; malı götürme, kısa yoldan 



köşeyi dönme, devleti dolandırma olarak yorumluyor ki, ya bunu bilmeden 
dedikodusunu yapmakla kalıyor, ya da kendisi bu düşünceyle teşvik almaya 
kalkıyor ve sonu hüsranla bitiyor. İkinci gurup da son derece pasif, ürkek 
insanlar olduğundan teşviği gözünde büyütüyor ve böyle devlet olanakları varken, 
kahramanlık ederek, aklınca "kendi yağımla kavrulurum" düşüncesiyle hareket 
ediyor ve yerinde sayıyor. Sonra da havasını atarak "Ben teşvik almam" diyor.  
Her düşünceye saygı duymak gerek. Ancak, bildiklerimizi, birikimlerimizi 
aktarmakta bizim vatandaşlık borcumuz.  
Diğer yeni teşviklere gelince; Devlet ARGE yatırımlarını destekliyor. 
İşletmesinde araştırma, geliştirme için harcama yapanların aldıkları makine ve 
teçhizatı ile çalıştırdığı personel giderlerinin yarısını devlet ödüyor. Bu 
bir... 
İkincisi ise; firmanın katıldığı uluslar arası fuar, sergi giderlerinin yine 
yarısı devlet tarafından karşılanıyor.  
Üçüncüsü; yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde devlet yine 10.000 doları geçmemek 
üzere giderlerin yarısını karşılıyor. Yani yurt dışında açtığınız mağazanın, 
personel giderlerinin ve alacağınız demir başların yine bir bölümünü ödüyor.  
İşte gördüğünüz gibi devlet teşvikleri çok geniş tutmuş.  
Ne diyor? Özetleyelim.  
Sen yeter ki yatırım yap, seni destekliyorum,  
Bana az vergi ver,  
Yerli makine al _'ü benden,  
Yabancı teknoloji getir, gümrük ödeme, fon istemem,  
Ucuz faizli kredi kullandırayım,  
Fuara katıl yarısını ben vereyim,  
Yurt dışına mağaza aç, masrafların yarısı benden,  
Araştırma yap, yaptır yarısını ben vereyim,  
İhracat yaparsan sana %5 iade ödeyeyim diyor.  
Bunların bazıları henüz sağlıklı işlemiyor. Uygulama yeni başladığı için bir 
belirsizlik söz konusu. Ama zamanla oturacak.  
Yatırım için, ihracat için devlet tüm desteğini veriyor.  
Bundan iyisi, can sağlığı... 
 
Biga'nın Sesi, Eylül 1995 
 
HOROZ MEVSİMİ  
Son zamanlarda pek yazamadım.  
Aslında yazacak o kadar da çok konu var ki.  
Gündemde neler yok ki.  
Hükümet krizi, işçi grevleri, skandallar... Hepsi başlı başına bir konu. Hepsi 
üzerine kitaplar yazılır, dizi filmleri çekilebilir.  
Neden söz etsem bilmem ki,  
Şimdi... Hükümetten söz etsek; geçmişte Başbakanlık yapmış birine "Yavşak" diyen 
bir bakanımız var. Avrupalı bayan parlementerlere "Fahişe" diyen bir takanımız 
var. '70'likler bizde '80'likler bizde. Bir de bir milletvekilimiz var ki 
sormayın. Ankara'da harem kurmuş seks filmi çeviriyor sanki. Üstelik, plan ve 
bütçe komisyon başkanı.  
Allahım... Sen bizim bütçemizi koru... 
Başbakana karşı horozlananlar galip geldi. İşbaşı yaptı.  
Gündemimizin bir diğer konusu; işçi grevleri. Onlar da memurdan fazla 
horozlandığı için kazanacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın.  
Yedi yıl devlet memurluğu yaptığım '78 yılında da, '85 yılında da, '95 yılında 
da değişen bir şey yok. Memurlar, her zaman işçilerin altında ücret almışlar, 
daha fazla ezilmişlerdir.  
Özelleştirmeyi de hep konuşuruz da bir türlü gerçekleştiremeyiz. Yine oy 
kaygılarıyla sallar dururuz.  
Hani, Çanakkale'de Sümerbank Deri Sanayi özelleştiriliyordu. Şimdiki bakanımız 



Sayın Hamdi Üçpınarlar "gelin bunu Çanakkalelilere satalım" çağrısında bulundu. 
Özelleştirme konulu açık oturumda bana "Siz burayı alır mısınız" dediler. 
Aklımdan zorum olmadığını söyledim. Haklı olduğumu şimdi daha iyi anladım. Yeni 
satılacak bir işletmede bugün kapısında kilit ve önünde bir bez afiş var.  
İşte tüm bu sorunlar çözülmeden özelleştirme yapmak olanaksız.  
Tüm bu olumsuz gelişmelerden Hükümet mi sorumlu? 
Şüphesiz hayır.  
Önümüzde bir Gümrük Birliği konumuz var. Biz de bu sorunlar varken hoşgeldiniz 
demeyeceklerdir.  
Bizde bu yalı çetesini ağzından eksik etmeyenler, yavşak, fahişe kelimelerini 
kullananlar, horozlar varken, mecliste seks oyunları dönerken,  
Ne diyelim... 
Şimdi ötmek zamanıdır.                                       Olay, Ekim 1995 
 
8. YILDA DOĞTAŞ  
1987 yılında Doğtaş A.Ş.'yi kurarken, hep büyük düşündük. En büyük destekçim de 
cesaretli tutumuyla kardeşim Adnan Doğan'dı. O yıllarda Biga'da kiraladığımız 
bir pasajda 16 dükkanın duvarlarını yıkıp, büyük bir mobilya mağazası yapmıştık. 
Kirası 300 bin lira olan dükkanın 3 aylık peşin ve inşaat, dekorasyon 
masraflarını da düşününce, ben yeni istifa ettiğim memuriyetimdeki 55 bin lira 
maaşla karşılaştırdım ve karşı çıktım. İyi ki, söz dinletememişim. Memur 
zihniyetiyle, tüccar zihniyeti arasındaki farkı o zaman anladım.  
Sonra 10 milyon sermaye ile kurduğumuz şirkete aldığımız arsaya küçük bir atölye 
kurduk. Toplam 10-15 kişi çalışıyor, öğlenleri de ekmek içi köfte yiyorduk. Ama 
yine büyük düşünerek en azından yemekhaneyi 100 kişilik yaptırmıştık.  
Şu anda fabrikanın Genel Müdürü olan İsmail Doğan o yıllarda 18 yaşında olmasına 
rağmen gündüz imalatın başında duruyor, geceleride Şamdan Doğan'la birlikte biri 
şöför, diğeri de nakliyecilik yaparak; gündüz ürettiğimiz çekyatları geceleri 
köylerde satıyorlardı. Yaptığımız kampanyalarla da o günlerde -özellikle "Günde 
1 paket sigara fiatına çekyat"lar kampanyası çok tutmuştu- çok güzel satışlar 
yapmıştık.  
Yine o yıl askerden gelen Şadan kardeşimiz adına da tuttuğumuz pasajda "Kasabalı 
kardeşler" mobilya mağazamızda satışlarımız devam ediyordu. Çok geçmeden yeni 
bir fabrika ek bina inşaatınıda gerçekleştirdik. Bankadan aldığımız çok uzun 
vadeli sanayici kredileriyle de makinalarımızı çoğaltarak üretimimizi ve 
kalitemizi artırdık.  
Biraz iş yapmaya, yeni arabalar, yeni makinalar almaya başlayınca da çevremizde 
dedikodular başladı. Hiç unutmam, bir gün berberde traş olurken berber bana 
"sizin için altın buldu diyorlar... Doğru mu?" dedi. Ben de "Kardeşlerim bu 
akşam altın aramaya gitti" dedim. Berber şaşırınca devam ettim: "Bu akşam 2 
kardeşim köylere Çek-yat satmaya gittiler. 18-20 yaşlarında olan bu kardeşlerim 
yaşıtları ya kahvehanede, ya da düğünde, eğlencede ama onlar çalışıyorlar ve bu 
akşamda para kazanacaklar. İşte altın bulmak budur..." dedim.  
Gerçekten altın bulsaydık o zamanlar yaşları 15-25 olan kardeşlerim ve ben o 
büyük ve alıntersiz paranın sarhoşluğuyla ne olurduk bilemiyorum. En azından 
birlik, beraberlik bozulabilir, aile dağılabilirdi.  
1988 yılında Çan şubemizi açtığımızda henüz 17 yaşında olan kardeşimiz İlhan 
Doğan'ı da şubenin başına getirdik. Daha sonra açtığımız şubelerle; 1990'da 
Çanakkale, 1992'de Bandırma, 1993'te Erdek, 1994'te Karacabey, 1995'te İstanbul 
ve Bayramiç derken pazarlama ağımızı genişlettik. Hızla gelişen Doğtaş'ımız 
artık kabına sığmıyordu ve yine 25 dönümlük bir arazi üzerine yeni fabrikamızı 
kurarak, yüksek teknolojili Alman ve İtalyan makinalarını getirdik. Yatırım 
teşvik belgemizi de alarak daha büyük düşünmeye başladık. Büyüdük, büyüdük... 
Önce Türkiye genelindeki bayi ve satıcı ağımızı genişletmeye başladık. Sivas'a, 
Samsun'a, Antalya'ya Çankırı'ya, Kayseri'ye ve hele hele İnegöl'e mobilya satmak 
bize büyük keyif veriyordu. 
Dış ülkelere açılmayı, ihracat yapmayı hep gözümde büyütürdüm. Ancak, 1993 



yılında yaptığım ilk Arnavutluk ziyaretiyle bunun hiç de zor olmadığını anladım. 
O gün bu gündür de 7 ülkeye ihracat yapıyoruz.  
İşte Doğtaş'ın kısa hayat hikayesi bu... 
Bu günlere gelirken, Babamız Hacı Ali Doğan'ın bu mesleği 1972'de, yıllarca önce 
seçmiş olması, altı altın kardeş yaratması şüphesiz en büyük faktör. Bir diğer 
faktör de birlik ve beraberlik.  
Ne demiş atalarımız "Birlikten kuvvet doğar" 
Hoşçakalın.  
Olay, Biga'nın Sesi, Ekim 1995 
 
 
 
DEĞİŞİM 
Değişim ya da yeniden yapılanma... 
Son günlerde dilimizden düşmeyen kavramlar.  
Değişimi çok yönlü inceleyebiliriz. Siyasal değişim, ekonomik değişim, zihinsel 
değişim.  
Artık her şey değişti. Değişecek.  
Anayasamızı değiştireceğiz. 1982'deki, %90'ların üzerinde büyük çoğunluklar 
kabul ettiğimiz anayasamızı.  
8. maddeyi değiştiriyoruz; kavgalı, gürültülü.  
Reklamlarımız da değişti. Artık "Siz hâlâ annenizin margarinini mi 
kullanıyorsunuz?" diyor.  
Ne değişmedi ki?... 
Şirket yönetimleri değişti. Yöneticiler değişti. Artık, işletmelerin futbol 
takımı gibi yönetilmesi anlatılıyor. Bu seminerler için milyonlarca lira 
ödeniyor.  
Siyaset değişti, politikacılarımız değişti.  
İsteye, istediği, partiye 15 dakikada geçebiliyor, parti değiştirebiliyor.  
Devlet anlayışı değişti. '83'te satarım, sattırmam kavgaları bitti, köprüler 
gitti, neyi nasıl en çabuk satarım telaşı başladı.  
Belediye başkanları değişti. Belediye yönetimi yerine, kadınların makyajlarının 
tartışılmasına geçildi. Neymiş efendim; "makyaj yapan kadın kaportası bozuk 
arabaya benzer"miş...  
Basınımız değişti. Artık, çarşıdan televizyon, buzdolabı almak yerine, kuponla 
alınabileceği işlendi.  
Televizyonumuz değişti. Canlı küfürleşmeler ve canlı bağlantılarla intiharlar 
geliştirildi.  
Futbolumuz değişti. Avrupa karşısında birden, sekize kadar yiyeceğimiz golleri 
değil, atacağımız golleri sayıyoruz.  
Sağ, sol değişti. Sağ partinin sağla, sol partinin solla kavga edebileceği, ama 
solun sağla anlaşabileceği görüldü.  
Trafiğimiz değişti. Artık bir trafik canavarımız bile var.  
Eskiden sadece Toros Canavarı vardı. Şimdi de Van Canavarımız, ufolarımız var.  
Rusya değişti. Amerika'yla süper devlet kavgaları bitti. Basına inat Başkanların 
kahkahaları görüntülendi.  
Karakollar değişti. Artık hırsızlarımızın bile avukatları oldu.  
Görüyorsunuz ya her şey ne çabuk değişiyor.  
Daha neler değişmedi ki,  
Baba bile değişmiş.  
Babam öyle diyor.  
 
Biga'nın Sesi, Kasım 1995 
 
 
AKILLI ADAM 
Güzel bir deyim var. Çok ilginç, çok da anlamlı.  



AKILLI ADAM, KENDİNDEN AKILLI ADAMLA KONUŞUR. 
Ne kadar gerçekçi.  
Gerçeklerde, Endüstri Yüksek Mühendisi Melih İlter'den ders aldık, bir anlamda 
parayla akıl satın aldık. Akıllı adammış.  
Dünyamız hızla gelişiyor. Bu gelişmeyle şirketler de gelişiyor. Ancak, ne yazık 
ki bizler, eğitime gereken önemi vermediğimizden Avrupa'yı 10 yıl, 20 yıl 
geriden izliyoruz.  
Sık, sık duyarız "Amerika'yı yenden keşfetmeye gerek yok" derler. Bunu ticarete 
uyarlamak da mümkün: "Japon modelini yeniden keşfetmeye gerek yok" 
Bugün Japonya örneği karşımızda: 2. Dünya savaşından sonra yerle bir olmuş 
kentleri, alt-üst olmuş ekonomisiyle 1950'lerden bu güne nerelere geldiler. 
Başta otomotiv ve elektronik olmak üzere çok alanlarda Amerikalıları da 
solladılar.  
İşte, 1950'den sonra kendini çok iyi hazırlayan akıllı Japonlar'ın başarısı.  
Salt kâr için üretmek yerine, müşteri için üretmek... Başarının sırrı da burada. 
Müşteri olan insan ne istiyor?  
Müşteri herşeyden önce bir insan. Demek ki, insana önem vermeli, insana yatırım 
yapmalı.  
Amerikalılara göre müşteri kral, bizde ise sadece çerçevelere yazdırıp, 
işyerlerine astığımız; "müşteri velinimetimizdir." 
İşte, bugün ülkemizde her işimizi laf üreterek yürütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden 
değil midir ki, Japonlar'ın ve Avrupa'nın hatta Uzakdoğu'dan bir Singapur'un 
bile 30 yılda, 50 yılda geldiği yerleri biz 20 yıl geriden izliyoruz.  
Bugün 5 milyon nüfuslu Singapur 150 milyar dolarlık ihracat yaparken, nüfus 
yönünden 10 kat büyük olduğumuz halde bu ülkenin %10'u kadar ihracat 
yapabiliyoruz.  
Peki neyimiz eksik? Elbette ki eğitimimiz eksik. Her alanda eğitimi 
yoğunlaştırmalıyız.  
Örneğin; Ticaret ve Sanayi Odalarımız ne iş yapıyor? Kanunla kurulmuş ve zorunlu 
aidat ödediğimiz bu odalar, senede bir vergi verenleri ödüllendirmekten başka ne 
yapıyor? Hiç bir eğitim çalışmalarını gördünüz mü?  
Bu odalar dernekler, kooperatifler, kuruluşlar hiç bir çalışma yapamazlar mı?  
Biz Avrupalı'dan daha geriyiz.  
ama; 
geri zekalı değiliz... 
Hoşçakalın.  
 
Olay, Biga'nın Sesi, Kasım 1995 
 
 
SİYASETİMİZ BOL OLSUN 
Uzun süredir yazamıyorum. Bu da beni huzursuz ediyor.  
Aslında yazacak o kadar çok şey var ki; Her anımız, her saniyemiz olaylarla 
dolu. Siyaset mi? Onu yazmayan yok, konuşmayan yok. Artık, içimize işlemiş ve 
toplum olarak gerçekten, siyasetle fazlasıyla ilgileniyoruz. Böylesine 
sorunların yaşandığı bir ülkede diken üstünde oturduğumuz işyerlerimizde siyaset 
konuşulmayacak da ne konuşulacak.  
Parası olan; "döviz mi alsam, repo mu yapsam; acaba siyasi gelişmeler nasıl 
olur" diyor.  
Parası olmayan; "acaba yeni hükümet zam yapar mı?" 
Herkes, ama herkes siyaseti yakından takip ediyor.  
İsviçre'de yapılan bir değerlendirmede vatandaşların bir kısmının Başbakanın 
adını bile bilmediği tespit edilmiş.  
Asgari ücretin, bizim paramızla en az 100 milyon olduğu bir ülkede, adam 
Başbakanı tanır mı?  
Vatandaş tek başına iktidar.  
İsviçre'de çalışan bir Arnavut'la Makedonya'da tanıştım. İzine gelmiş. "Bir daha 



Arnavutluk'a gitmem" diyor. Kendi gümrükçülerinden ve polisinden çektiklerini 
anlattı. Garsonluk yaparak çalıştığı İsviçre'de eşi ile birlikte 3500 dolar maaş 
alıyorlarmış. Yani 200 milyon net maaş.  
Şimdi bu vatandaşı siyaset ne ölçüde ilgilendirir.  
Adam tek başına iktidar. 
 Bizim Milletvekillerimizden fazla kazancı var  
Anlaşılan bir daha çok siyaset yapmayacağız.  
Neyse, artık bunun da formülünü bulduk. İstanbul'da yeni bir okul açılıyor. 
Politika okulu. Politikaya girmek isteyenler burada eğitim alacakmış. Eğitim 
sonunda da diploma verilecek.  
Politikamızda gelişiyor.  
Bir de böyle deneyelim bakalım.  
Siyasetiniz bol olsun... 
 
Olay, Biga'nın Sesi, Ocak 1996 
 
 
ODALAR 
Oda deyince ilk anda, evin bir bölümü aklımıza gelir. Çocuk odası, oturma odası, 
yatak odası v.s.  
pek ticari düşünmediğimizden midir, yoksa işimize öyle geldiğinden midi, 
bilinmez. Ticaret odalarını, sanayi odalarını düşünmeyiz. Biz onları zaman zaman 
aidatlarımızı öderken düşünsek de onların da bizi düşündüğü pek söylenemez.  
Haksızlık da etmeyelim. "senede bir gün", hani o eski şarkılardaki gibi, bir 
bölüm üyesini hatırlarlar ve onlara birer vergi kahramanlığı plaketi takdim 
ederler.  
Eğer bu ödül töreni seçimlere yakınsa, büyük olasılıkla Milletvekillerimiz de 
katılır, yok hayır seçim ufukta yoksa, ya da seçimden hemen sonra düzenlenirse 
telgraflarıyla "Ankara'daki yoğun meclis çalışanlarım nedeniyle katılamayacağım. 
Bu nedenle..." mesajını iletirler.  
Ticaret ve sanayi odalarında neler yapılamaz ki;  
Bilgilendirme toplantıları yapılır. 
Üniversite ve diğer okullara ortak çalışmalar yapılır.  
Yatırım ve teşvikler anlatılır.  
Organize sanayi bölgelerinin faydaları işlenir.  
Çeşitli yatırımlar için fizibilite raporları hazırlatılır.  
Üyelere; üyelik kartlarıyla satış avantajları sağlanır.  
Yörenin kalkınması için sosyal etkinlikler düzenlenir. 
Kompozisyon yarışmaları, spor müsabakaları düzenlenebilir. 
Aklınıza gelebilecek her çeşit yararlı çalışmalar yapmak mümkün. 
Bir oda bülteni çıkarılabilir ki, bunu Biga TSO uzun bir süredir yapıyordu. 
Gerçekten çok yararlı bir çalışma... 
Ama, genelde bizler bu tür yerlere görev almaya giderken öncelikle işin 
havasında olduğumuzdan mıdır bilinmez, seçilir ve yatarız...  
Her dört yılda bir de aynı şeyleri tekrarlarız.  
Ankara'ya odalar ve borsalar birliğinin toplantısına gittim. Makedonya'dan 25 iş 
adamı ve bürokrat vardı. Karşılıklı ticari ilişkiler görüşüldü.  
Karşılıklı ekonomik bilgiler, veriler değerlendirildi. Sonunda da ticari 
ilişkilerin güçlendirilmesi temennisinde bulunuldu. Toplantı bittikten hemen 
sonra söz istedim. Başkan Yalım Erez (şimdi Milletvekili) toplantı sırasında 
ikili görüşmelere geçileceğini bu nedenle söz veremeyeceğini belirtince ısrar 
ettim, söz alabildikten sonra Makedonya heyetine sordum: 
"Siz Türkiye ile ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz. Çok iyi... Bizim de 
dileğimiz bu. Ancak, neden Sırbistan'a ve Slovanya'ya &5 gibi çok düşük gümrük 
uyguluyorsunuz da Türk mallarına %35-40 gümrük uyguluyorsunuz?" Sorumun cevabını 
Makedonya heyeti başkanı verdi: "Bu iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalarla 
olur" 



Evet öyle olur, Biz de bunu biliyoruz.  
Peki saatlerdir neden çene yordunuz? Bunu sorunu aşmak iki ülkenin elinde değil 
mi? İki ülke yetkilileri bir araya gelemiyor mu?  
İkili ilişkilere gelince, 
Toplantı sonrası salona çıktık, bir tek tercüman yok.  
Biz de ikili görüşmeleri pastalarımızı ve çaylarımızı içerek, Türk, Türk'e ve de 
Türkçe, havadan sudan konuşarak yaptık.  
İnşallah bu işler düzelecek... 
Karabük'te kol gibi demirler düzeldikten sonra...  
 
Biga'nın Sesi, Ocak 1996 
 
 
 
ÖNCE İNSAN 
Teknolojik gelişme sürecini tamamlayan Avrupa, uzun yıllardır insana yatırımı ön 
planda tutuyor. 
Günümüzde de sık sık karşılaştığımız kavramlar; 
"Önce insan" 
"İnsanın penceresinden insana bakış" 
"İnsan kaynakları" 
Lütfen, gazetenizi açıp bakınız; eleman ilanları sayfalarında hangi başlık 
kullanılıyor? İnsan kaynakları... 
Her gazetenin oluşturduğu tüketici köşeleri de insana verilen değeri gösteriyor. 
Müşteri Kraldır.  
Müşteri olan insan ne ister? 
Şirketler bunun cevabını arıyor ve buldukları cevaplara göre üretim yapıyorlar.  
Üretimde de artık, üreten insana değer veriliyor. Eğitim çalışmaları yapılıyor, 
işçinin yönetimde söz sahibi olması isteniyor. 
Japonlar'ın II. Dünya Savaşı'ndan, 1960 yılından sonraki "Kalite Çemberleri" 
mucizesi bakınız neyi işliyor: İşçiye "üretimi yapan sizlersiniz, bize 
önerilerinizi getiriniz" diyor. Çalışanlara grup içinde olmak, grup içinde 
yaşamak anlayışı işleniyor. İş tanımları tepeden inme değil, iş görenlerle 
birlikte yapılıyor. Alt kademe çalışanı, orta kademe yöneticisi ve tepe yönetim 
ortak çalışmalar yapıyor, toplantılar düzenliyorlar.  
İşçiye önem veriliyor. İnsana yatırım yapılıyor.  
İşyerlerine yeni uygulamalar getiriliyor. 
Kahkahalarla gülmenin yasak olmadığı,  
Bulicin giymenin tatil günlerine özgü olmadığı,  
Bol fırça atmanın, emir vermenin yöneticilik olmadığı,  
Şarkı mırıldanmanın utanılacak şeyler olmadığı,  
anlatılıyor...  
İnsana verilen önemin bir başka örneği de insan hakları ve dernekleri...  
Tüm bunlar ne için?  
Önce insan...  
 
Biga'nın Sesi, Ocak 1996 
 
 
KOBİ'LER 
Sanayimizin lokomotifi olan küçük ve orta boy işletmeler imalat sanayimizin 
%40'ını oluşturuyor. Ancak, bu büyüklüğe karşılık da KOBİ'lerin ihracat payı 
sadece %8.  
KOBİ'lerin ihracattaki payının az oluş nedenlerinin; öncelikle eğitim, 
araştırma, geliştirme ve teknoloji eksikliği olduğu söylemeliyiz. 
Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) devletten aldığı teşviklerdeki paylarının 
da küçük olduğu bilinen bir gerçek.  



Eski teşvik uygulamalarını bir gözden geçirelim.  
İhracat için ödenen navlun pirimleri, ihracat payı az olan KOBİ'lerce yeterince 
kullanılamadı. Kaldı ki, navlun primlerinin yıllarca ödenmediği de biliniyor.  
İhracaat kredisi için de aynı şeyi söylemek mümkün. İhracat kredisi olan 
KOBİ'lerin karşısına dikilen diğer bir zorluk ise teminatlardır ki kredi şansını 
azaltan bir faktördür.  
Yatırım teşvik belgelerinde ucuz faizli Fon Kaynaklı Kredi hakları olan 
KOBİ'lerin bu krediyi de kullanmaları neredeyse olanaksız. Çünkü; kredi vermesi 
için görevlendirilen her iki banka da, bir başka bankadan teminat mektubu 
istiyor. Diğer bankalar da, bankalara teminat mektubu vermiyor, dolayısıyla 
KOBİ'nin ucuz krediyi alması suya düşüyor Devletin sağladığı bu ucuz faizli Fon 
Kaynaklı Kredi'yi de büyük şirketler, özellikle de bünyesinde bankası da olan 
holdingler paylaşıyorlar.  
Bir holding bünyesindeki şirketlerden birinin teminat mektubuna ihtiyacı olursa. 
Kardeş kuruluşu olan banka, teminat mektubunu sağlayıveriyor... 
Sonra, alınan bu yıllık %30 faizli kredilerin yeniden devlete %600 gecelik 
faizlerle satıldığını söylemek dedikodu olur mu bilmem? 
Neyse , şimdi konumuz, "devlet parası deniz..." ile ilgili değil... konumuz; 
KOBİ'ler. 
Şu anda tüm bu söylediklerimizin de pek anlamı kalmıyor, geçerliliğini 
yitiriyor.  
Navlun pirimleri kaldırıldı, ödenmiyor.  
Font kaynaklı krediler kaldırıldı, ödenmiyor. 
Devletin, işletmelere trilyonlarca navlun primi borcu ile, vergi iadelerinden 
kalan borcu duruyor. Şimdi de, yeni teşvikler çıkarıldı. 
Gümrük Birliği'ne geçtik ya, Avrupa normlarına uygun teşvikler verilecekmiş. 
Eski borçlarını fonda para yok diye ödemeyen Hazine, bu yeni teşviklere parayı, 
daha doğrusu kaynağı nereden bulacak çok merak ediyorum.  
Bu soruyu, geçtiğimiz gün katıldığım TGRT'deki "İş Dünyamız" adlı pr8ogramda, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısına sordum. Tabii, sağlıklı Cevap 
alamadım.  
Aynı programda, ilk sözü alan sayın müsteşar, yeni teşvikleri sayması gerekirken 
ki, konumuz buydu, saymadı... Oldukça kısa olan ve 1.5 saat süren programda ben 
de söz alabilmiştim. Bu yazıda da sözünü ettiğim konulara kısaca değindim. Yeni 
teşvik uygulamalarını saymaya başladım... 
Gerçekte; yeni dediğimiz bu teşvikler 27.12.1994 tarihinde Bakanlar Kurulu'na 
kabul edilmiş. Ancak, uygulamaları bilen pek yok. Bir belirsizlik söz konusu.  
Neyse, uzatmadan teşvikleri sıralayalım.  
Arge yatırımları teşvik ediliyor. Araştırma ve geliştirme için yapılan 
harcamaların bir bölümünü, devlet destekliyor.  
Çevre maliyetlerinin desteklenmesinde ise, çevreci yatırımlar, arıtma, doğayı 
koruma için ya0ılan yatırım harcamalarının yine bir bölümü devlet tarafından 
karşılanıyor.  
Yurtiçi fuarlarda ise, ihtisasa fuarlarına katılım aynı oranda destekleniyor.  
Pazar araştırmaları için yapılan, uçak bileti, yol giderleri gibi harcamalar 
devlet tarafından destekleniyor.  
Son olarak da; yurtdışında ofis ve mağaza açan firmalara destek var. yurtdışında 
açılacak mağazanın kirası, demirbaşları gibi harcamaların yarısı devlet 
tarafından karşılanacak.  
Tabii, tüm bu destekler ihracatın arttırılması için yapılan, teşvik 
uygulamalarıdır.  
KOBİ'ler, son günlerde ekonomi dergilerinde ve gazetelerin ekonomi sayfalarında 
önemli ölçüde yer işgal ediyor.  
Gerçekten güzel ve önemli gelişmeler var.  
KOBİ'lerin gelişmesi için bir çok kurum ve vakıf da yoğun çalışma içinde KOSGEB 
var, TOSYÖV var... 
TOSYÖV ile ilişkiye girdiğinizde çok yakından ilgileniyorlar. Genel 



koordinatörleri hemen gelerek, işletme sorunlarını tartışıyor ve çeşitli 
uzmanlar temin ederek, KOBİ'lere yardımcı oluyorlar. Üstelik danışmalık 
giderlerinin bir bölümüne katkıda bulundukları gibi, finans konusunda da 
araştırma yapıyorlar. Türkiye Orta Ölçekli Sanayicileri Vakfı olan kurum 
başkanlığını da eski bakanlardan Ahmet Kurtcebe Alptemotçin yapıyor.  
Sanayimizin bel kemiği olan KOBİ'lerde işletmecilerin gün geçtikçe ne kadar 
geliştiğini ve araştırma içinde olduğunu TGRT'deki programda bir kez daha 
gördüm. Sorunları o kadar güzel işlediler ki, Türkiye'nin geleceğine umutla 
bakma düşüncem daha da pekişti.  
Şimdi yapılacak iş KOBİ'leri devletimizin, hükümetimizin özellikle eğitim ve 
teknik konularda desteklenmesini sağlamaktır.  
Gümrük Birliği'nde de Türkiyemiz geleceği bu işletmelere, KOBİ'lere bağlıdır. Bu 
küçük ve orta boy işletmelerimiz gelişecek ki, daha verimli çalışabilsinler.  
Bu gelişme önce KOBİ'leri sonra da ülkemizi güçlendirecektir.  
 
Dünya, Biga'nın Sesi, Şubat 1996 
 
 
ŞİRKET YÖNETMEK  
 
Şirket yönetmek, şirket sahibi olmak veya sahip olunan bir şirkette yöneticilik 
yapmak ayrı bir sanattır.  
Yıllardır edindiğim tecrübelere dayanarak, bir şirket yöneticisinin yapması 
gerekenleri şöyle özetleyebilirim:  
1- Bol-bol kitap okuyunuz.  
2- En az bir haftalık ekonomi dergisine abone olunuz.  
3- Araştırmacı olunuz.  
4- Kendinizden akıllı insanlarla görüşünüz, konuşunuz.  
5- Araştırmalarınızı, duyumlarınızı rapor ediniz. Diğer çalışanları da 
bilgilendiriniz.  
6- Rapor almayı alışkanlık haline getiriniz. Raporları anlayarak inceleyiniz. 
Gerekirse sorunuz.  
7- Bilgisayar kullanmayı kesinlikle öğreniniz.  
8- Alt kadrolarınızla zamansız ve sık toplantılar yerine periyodik ve amacı 
belirli toplantılar yapınız.  
9- Toplantılara hazırlıklı giriniz. Not hazırlayınız, gündem belirleyiniz. 
Toplantıda tutanak tutturup, ilgililere dağıtınız.  
10- Alınan kararların takipçisi olunuz.  
11- Çalışanlara değer veriniz. Onların ellerini sıkarak, günaydın, hayırlı işler 
deyiniz.  
12- İşyerini futbol takımı gibi yönetiniz. Kimin, nerede, ne iş yaptığını ve 
yapacağını belirleyiniz. Bir takım anlayışı sağlayınız.  
13- İşgörenin motivasyonunun sağlayınız.  
14- Eğitim programı hazırlayarak, programa göre eğitici çalışmalar verdiriniz. 
Sonuçlarını takip ediniz.  
15- Randevularınıza sadık kalınız.  
16- Profesyonel eğitim kuruluşlarının çalışmalarına katılarak, konunuzla ilgili 
bilgilerinizi geliştiriniz.  
17- İşyerinde personelin birbiriyle uyum sağlayabilmesi için sosyal aktiviteler 
düzenleyiniz.  
18- Çevrenizdeki sosyal amaçlı derneklere üye olarak, gerekirse görev alarak, 
sosyal aktivitenizi geliştiriniz.  
19- Yabancı bir dili özellikle İngilizce'yi mutlaka öğreniniz.  
20- Önemli, önemsiz işlerinizi sıralayarak, önemsiz işlerinizi alt kadrolarınıza 
yaptırınız.  
21- Günlük çalışmanızı üçü bölerek 1/3'ünde düşününüz, 1/3'ünde araştırınız, 
geziniz okuyunuz, kalan 1/3'ünde ise çalışınız.  



22- İşyerinizde çalıştırdığınız yöneticilerde tecrübe yerine genç, dinamik, 
kavgacı özellikler arayınız.  
23- Personelinizin dinlediği müziğe, giydiği bulicine müdahale etmeyiniz.  
24- Eli açık ve yardım sever olunuz. Ancak, hiçbir zaman gösterişe ve lükse 
kapılmayınız.  
25- Yapıcı eleştirilerde bulununuz. Yanlışların düzeltilmesi üzerine de 
yoğunlaşınız ve iletişime açık olunuz.  
 
Olay, Biga'nın Sesi, Mart 1996 
 
 
AVRUPA BİRLİĞİ  
 
Gümrük Birliği'ne girsek mi, girmesek mi?  
Girecek miyiz, girmeyecek miyiz derken, kendimizi Gümrük Birliği'nde bulduk.  
Binlerce yazı yazıldı. Yüzlerce panel düzenlendi. Bir o kadar da kitap yazıldı, 
yazılıyor.  
Şu gerçeği kabul ediyor muyuz? 
Biz Avrupa'dan geriyiz. kaç yıl geriden izliyoruz Avrupa'yı. Belki 10, belkide 
20 yıl... Ya Amerika'dan? 
Şimdi tüm bunları tartışmaya sanırım gerek yok. Olmamalı da. İşte Gümrük 
Birliği'ndeyiz. Çok geç kaldığımız reel çalışmaları hızla sürdürmeliyiz.  
Gümrük Birliği'nde aşmamız gereken süreci hızla aşmalıyız, hızla Avrupa düzeyine 
gelebilmeliyiz ki, son kulvarda bizi bekleyen Avrupa Birliği (AB) var.  
Gümrük Birliği ile kalite artacak, haksız rekabet önlenecek, üretim artacak, 
refah yükselecek. Avrupa Birliği'nde de, yaşam seviyemiz daha da artacak, hızla 
zaman tüneline gireceğiz, hani o on, yirmi yıl gerisinde kaldığımız Avrupa'nın 
içinde olacağız.  
Şimdi bu tartışılacak şey midir?  
Tartışacağımız bir şey varsa, oda nasıl hızlı kalkınacağımız ve 
sanayileşeceğimizdir.  
Bir ülkenin kalkınması sanayileşme ile mümkündür. Sanayileşme üretimi büyültür, 
üretim enflasyonu küçültür ve böylece büyüme sağlanır. Ülkenin büyümesi de, o 
ülke insanlarının yaşam düzeyini yükseltir.  
Gelelim üretim sorununa;  
Şu anki rant ekonomisinde pek de benimsenmeyen üretim, sanırım, kısa zamanda 
sağlanacak ekonomik istikrar ile önem kazanacaktır. Üretime önemli katkısı olan 
küçük, ortaboy işletmeler de (KOBİ) yeni devlet teşvikleriyle üretim 
kapasitesini arttıracak, ihracata da katkı sağlayacaklardır. Avrupa Birliği 
desteği gelirse, 56 trilyonluk kaynak da KOBİ'lere kullandırılacak.  
Tabii, Avrupa desteği... 
Biz de onların konumuna geleceğiz, geleceğiz gelmesine de bir kaç fırın daha 
ekme yememiz gerekecek... 
Henüz TSE belgesinin Yerleşmediği, araştırma geliştirme giderlerinin neredeyse 
sıfır olduğu ve yanındaki dövizin ne olacağı belirsiz ülkemizde işimiz hiç de 
kolay değil.  
Dünyaca ünlü General Motors firması, yalnızca otomasyona geçmek için yeni 
yatırımlarına 40 milyar dolar harcaya biliyor. Bu miktar Türkiye'nin 2 yıllık 
ihracat miktarına eşit.  
Bir başka örnek; 5 milyon nüfuslu Singapur'un ihracatı 150 milyar dolar iken, 12 
kat nüfusa sahip Türkiye'nin ihracatı, neredeyse onda biri kadar... 
Gelişmiş ülkelerin bu gelişmişlik göstergelerinin temel kaynağı üretimdir. Bizde 
de üretim hızla desteklenmeli böylece gelişme sağlanmalı, bunun sonucunda da 
Avrupa Birliği yolu aralanmalıdır.  
Şimdi; bir de Avrupa Birliği ülkelerindeki KOBİ'lerin desteklenmesini 
karşılaştıralım. Kurumlar vergisi; İtalya'da 10 yıl muaf tutulurken, bizde 
kalkınmada öncelikli yörelerde indirim var.  



İstihdam pirimi; Hollanda'da her işçi yaratılan istihdama 25.000 Florin prim 
ödenirken, bizde istihdama hiç bir destek bulunmamaktadır.  
KOBİ'lere büyüme yardımı; İngiltere'de proje bedelinin %50 si ödenmekte... 
Bu ve buna benzer teşvikler devam ediyor.  
Herşeyi ile bize örnek olan Avrupa'dan uzaklaşmanın, girseydik, girmeseydik 
demenin anlamı yok... 
Biz şimdi sadece üretmeyi düşünmeliyiz. Üretimi desteklemeliyiz.  
Sonra, ver elini Avrupa... 
 
Olay, Biga'nın Sesi, Nisan 1996 
 
 
YILMAZ'A 
 
Sevgili Yılmaz,  
Bugün seni toprağa verişimizin beşinci günü.  
Sana üzüntülü bir haber daha vermek istiyorum. Birlikte kaza yaptığınız 
motorsikletteki arkadaşın da öldü. O da senin gibi henüz 18 yaşındaydı... 
Size çarpan ve ölümünüze sebep olan da, bir trafik canavarıymış. Hani, bizde bol 
olan trafik canavarlarından. Canavar; alkollü ve üstelik ehliyetsizmiş. Yani hep 
bildiğin gibi. Üzüleceksin ama canavar için de en fazla 6 ay yatar diyorlar.  
Biliyorum Yılmaz; sen böyle bir ölümü hak etmedin.  
Utanç verici ve sorumsuzluklarla dolu bir kaza. Seni Pazar günü gömdüğümüzde, 
hava çok soğuktu ve kar vardı. Sonra, kazayı yaptığınız yeri bir kere daha 
görmek istedim. Şehir içindeymiş. Bizim koca köprüye de üçyüz, beşyüz metre 
uzaklıktaymış. Orası yine karanlık, çukurlarla dolu ve çamurlar bataklık gibi 
yerinde duruyor. Sen gittikten sonra değişen bir şey olmadı.  
Sizin kaza yaptığınız yerde, araçlar yine aynı hızla seyrediyorlar. Hız kontrolü 
yok. Zaten orada kaç kilometre hızla gidileceğini de pek bilmiyoruz, Kaç 
kilometre hızla gidersen git, ceza yazan da, soran da yok.  
Sen buraları merak etme herşey bıraktığın gibi... 
Sizin kaza haberini çalıştığın yerden öğrendim. Seni acele Çanakkale'ye acil 
servise kaldırmak istemişler, ambulansımızın mazotu yokmuş. Sonra mazot 
koymuşlar, bu nedenle biraz gecikmişler.  
Çanakkale'yi biliyorsun büyük bir ilimiz. Seni devlet hastanesine 
götürdüklerinde beyin tomografi cihazı arızalıymış ve sana teşhis 
koyamamışlar... 
Birkaç gün bekledik ve seni haketmediğin bir ölüme gönderdik... 
Şimdi düşünüyorum da Yılmaz... Hani Makedonya var ya bilir misin? 
Bizim küçük gördüğümüz ve yardım elini uzattığımız Makedonya... İnan ki, orada 
böyle bir kaza yapma ihtimaliniz neredeyse imkansızdı. Orada, şehir içlerinde 
hem çukur ve çamur göremezsin hem de şehir içinde otuzdan fazla sürat yapan 
canavar göremezsin. Orada insan hayatına verilen önem daha fazla. Orada 
denetleme var ve cezalar çok ağır.  
Yılmaz, sana üzüleceğin bir şey daha söylemek istiyorum. Seni yıkayan cenaze 
yıkayıcısı var ya, işte o, verilen parayı beğenmemiş ve "maliyeti daha fazla, 
kurtarmaz" demiş.  
İnan ki, borçlu gitmedin. Onun da hakkı verildi.  
Son bir şey söylemek istiyorum.  
Cenaze namazında sordular ve biz sana hakkımızı helal ettik.  
Ama, biz sana soramadık.  
Ve lütfen, sen bize hakkını helal etme... 
Çünkü; biz bunu haketmedik... 
 
Olay, Biga'nın Sesi, Nisan 1996 
 
 



 
ROMANLAR BÖYLEDİRLER  
 
Roman deyince aklıma hep Çingene gelir. Romanya'ya da gidince çok çingene 
olacağını tahmin etmiştim. Oysa Romanya nüfusunun sadece yüzde ikisi 
çingeneymiş.  
Çingeneler, benim bildiğim hep neşeli insanlardır. Günlük yaşamaya, o gün 
kazandığını o gün yemeye, eğlenceye ve şarkılara düşkündürler. Bu yüzden değil 
midir ki, çok şarkılarını mırıldanırız.  
"Kara Ali geldi düğüne, Hamamcı teyze, İlle de Roman olsun." 
Roman mı olur, hikaye mi olur orasını bilemem ama, benim gördüğüm Romanya'da 
halk komünizmde ezilmiş, birden demokrasiye geçincede pusulasını şaşırmış. 
İnsanların büyük bölümü aç, sefil ve ne yapacağını bilemez durumda.  
Çavuşesku'nun komünizm rejiminde işsizlik sıfır olduğu halde, son yapılan 
referandumda bile komünizme dönmek isteyenlerin sayısı sadece yüzde altmış imiş. 
Bu da gösteriyor ki, insanlar halinden memnun.  
1989 yılında Çavuşesku'nun devrilmesi ile komünizm yıkılmış, üretim durmuş, 
devlet binaları özelleştirmeye başlanmış. Herkes bir şeyler yapmaya çabalıyor. 
Rejimin yıkılmasıyla da zenginler oluşmaya başlamış. Yeni zenginler; genelde 
komünist parti zamanında rüşvet yiyenler, devletin dışarıdan aldığı mallardan 
komisyon alanlar.  
Bükreş'te gittiğimiz bir gece kulübünün önünde 600 Mersedes'ten inen birini 
gördük. Önceden bu gece kulübünün şef garsonuymuş. Şimdi bir kaç otel ve 
fabrikanın sahibi. Romanya'nın yakınlığından ve yaptırdığı işler için aldığı 
komisyonlardan elde etmiş.  
Daha önce de tüm Balkan ülkelerini bir kaç kez gezmiştim. Arnavutluk ve 
Bulgaristan'da da durum pek farklı değil.  
Komünizm, ülkeyi de insanları da yemiş, bitirmiş.  
İnsanlara barınacak bir ev, eşşek gibi çalışılan bir iş, ölmeyecek kadar bir 
para ve düşünemeyecek kadar bol şarap verilmiş.  
Ekmek yapmasını bile bilmeyen bu insanlara şimdi Türkler, kurdukları fırınlarla 
ekmek yapmayı öğretmiş.  
Bükreş'te tanıştığımız ve bize tercümanlık yapan, 76 yaşında bile genç kalmayı 
başaran Tatar Kemal de Romanlara; "Türkler size ekmek yapmayı öğretti" dediğinde 
şu cevabı alıyormuş: "Ekmek yapmayı öğrettiler ama karılarımızı da becerdiler."  
Romanya'da düşünemeyeceğiniz kadar çok Türk var. Büyükelçimizin anlattığına göre 
altıbin Türk firması varmış. Bunlardan bir bölümüyle de tanıştık. Bir kısmı 
başarılı işadamı olmuş bir kısmı da umduğunu bulamayıp, geri dönmüş. Köstence'de 
tanıştığımız bira Türk ise, beş tane ekmek fabrikası, bir tane yem, bir tane 
ambalaj, bir tane de çuval fabrikası olmak üzere sekiz firması olduğunu söyledi.  
Romanya gerçekten ticarete ve özellikle de yatırıma uygun bir yer. Gelecekte de 
Avrupa Birliği'ne bizden önce girecek olması ayrıca bir avantaj. Bankacılık da 
gelişmiş durumda. Daha şimdiden Bayındır ve Bayraktar Holding'in açtığı iki Türk 
bankası var.  
Bunu yanında Bulgaristan ve Rusya'ya oranla daha güvenlikte olan, mafyasız bir 
ülke.  
İnşaat sektöründen, tekstile, gıdaya kadar, aklınıza gelebilecek herşey için boş 
ve büyük bir Pazar mevcut.  
Şu andaki belirsizlik ve bazı karmaşıklıklar da zamanla düzelecek. Üç ayrı 
taksici, aynı mesafe için farklı ücretler talep ediyor. Biri üç, diğeri beş, 
öteki on dolar... 
Romanya ekonomisinin gücünü de anlamak pek kolay değil. Üç yıl önceki enflasyon 
yüzde ikiyüz otuz iken, bugün yüzde yirmilerde. Tarihi zenginliğini ise 
Çavuşesku'nun yaptırdığı ancak oturmasına fırsat bulamadan öldürüldüğü sarayı, 
dünyanın ikinci büyük binasıymış. Her yer altın kaplama ve yerin dokuz kat 
altına kadar uzanıyormuş. Sarayı yaptırmak için binlerce ev yıkılmış.  
Romanya'da kaldığım 5 gün boyunca bir kaç Romen işadamıyla randevu planlanmıştı. 



Ancak pek çoğu randevusuna gelmedi. Kemal Dede'ye sorduk; "Bunlar da Türkler 
gibi randevularına sadık değildir" dedi.  
Boşuna dememişler.  
Romanlar böyledirler.  
 
Olay, Biga'nın Sesi, Nisan 1996 
 
 
İŞ KADINLARIMIZ  
 
Dünyada hiç meşhur olmuş bir kadın aşçı duydunuz mu bilmiyorum ama benim 
bildiğim kadarıyla ünlü aşçıların geneli erkek.  
Demek ki yemek yapma işinde de erkekler birinciliği kadınlara kaptırmamış.  
Erkeklerin genel anlamda başarılarına söz yok. Ancak, kadınlarımızın, özellikle 
iş kadınlarımızın son zamanlarda hızla artan başarılı çalışmalarını göz ardı 
edemeyiz.  
TGRT' de katıldığım İş Dünyamız programında bir iki tane de olsa kadın konuşmacı 
vardı. Yaşı henüz yirmi olan bir genç girişimci bayan öyle güzel bilgiler verdi 
ki, özellikle de kırk yıl düşünsek aklımıza bile gelmeyecek uçak merdiveni 
imalatı yapıp, bunu ihraç ettiğini söylemesi, hepimizi şaşırttı.  
Üretimin nedenli zorluklarla yapıldığını bildiğimiz ülkemizde ülkelerini 
dolaşması takdir edilecek bir gelişme.  
İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği Romanya iş gezisine katılan 66 Türk 
firmasından bir kaçını yine iş kadınlarımız temsil etti.  
Kadın girişimcilerimizden bir tanesi sahibi olduğu dekorasyon firmasına kereste 
ithalatı için gelmiş ve Romanya'daki işadamlarıyla bağlantılar kurmaya 
çalışıyordu.  
Bir diğer Türk işkadını ise sahibi olduğu şirketini tek başına temsil ederken 
bir yandan da  Romanya Ticaret merkezi'nde yapılan görüşmelerde ihracat 
bağlantılarını yapıyordu.  
Firma sahibi bayan ile biraz  sohbet etme fırsatı buldum. Galatasaray Lisesi 
mezunu, 3 dil bilen, iki fabrikasından birinde kağıt imal eden Sibel Hanım çöpe 
attığımız artık kağıtları Dönüşüm Kağıtçılık isimli firmasında sıfır hale 
getirip, yeniden satışını yapıyormuş.  
İlginç ve takdire değer... 
Yine ülkemizi dışarıda temsil eden ve kurdukları firmalarıyla ihracat yapan iki 
iş kadınımızın da Romanya'da ambalaj malzemesi, naylon poşet pazarladığını 
gördüm. Son derece de güzel İngilizceleri vardı.  
Tüm bunları görünce, ülkemizin geleceğinden büyük umut duydum.  
İşkadınlarımızla, iftihar ettim.  
Bu örnekler, bu başarılar elbetteki saymakla bitmez. Daha pek çok işkadınımızın 
başarılarından söz etmek mümkün.  
Kadının saçının da aklının da uzun olduğu bir gerçek.  
 
Olay, Biga'nın Sesi, Mayıs 1996 
 
 
BABANIZIN ADI 
Biga'da Mobilyacılık büyük bir hızla yayılıyor. Buna öncülük ettiğim ve katkıda 
bulunduğum için büyük keyif alıyorum.  
Tabii Mobilyacılığın gelişmesi için de, sektörde üretime katkıda bulunacak 
elemanlarda yetişmesi gerek. Örneğin Endüstri Meslek Lisesinde tüm birimler 
olmasına rağmen Mobilya ve Dekorasyon bölümü halen yok.  
Bu nedenle de yetkili yerlere bir dilekçe ile sorunu anlatarak bölümün açılması 
için talepte bulundum. 2 yıl geçti sessiz kalındı. Yine kaleme aldım, bir 
dilekçe daha yazdım. Bu kez ses geldi ve bizim de hikayemiz başladı.  
Bir gün bir telefon "Milli Eğitim Müfettişi sizi arıyor." 



"Buyrun efendim" 
"Beyefendi sizin bir müracaatınız olmuş. Endüstri Meslek Lisesine bir bölüm 
açılması konusunda bilgi almalıyız, derhal gelin, bekliyoruz." 
Tabii büyük bir memnuniyetle gittim.  
Karşımda Müfettiş, yanında bir katip daktiloya kağıt takıldı ve başlık atıldı.  
İFADE TUTANAĞI... 
Soruşturma başladı.  
Adınız Soyadınız 
Davut DOĞAN 
Babanızın adı 
Ali İhsan DOĞAN 
Evli misiniz?  
Evet 
Çocuğunuz var mı?  
Evet 2 tane.  
tık tık tık tık tık  
Müfettiş Bey;  
Bu yazıyı siz mi yazdınız 
Evet efendim 
Yaz, katip bey "yazının kendisine ait olduğunu belirtti" tık tık tık tık  
Yazımın başında hikayeyi baştan anlatmasaydım, bu bölümde herhalde yargılandığım 
sanılacaktı.  
Şimdi ben şunu anlatamıyorum.  
Efendim, dilekçeyi siz mi yazdınız?  
Ben yazmasam burada işim ne?  
Evli misiniz?  
Diyelim ki bekarım.  
Kaç çocuğun var?  
Diyelim ki 2 değil de 12, 
Yani Biga'ya Mobilyacılık bölümü açılması için bunlar şart mı?  
Ben bir şey anlamadım.  
Anlayan parmak kaldırsın.  
Yalnız bildiğim tek şey var.  
Bu yıl da Mobilyacılık bölümü açılmadı ve ben artık dilekçe yazarak ifade vermek 
istemiyorum.  
 
 
GAVURİSTAN 
Çocukluğumuzda bize Yunanistan'ı gavur memleketi, Yunanlıları da gavur olarak 
belirtmişlerdi.  
Halen de bazı siyasi liderlerimiz İsrail'i kafir, bazen de nedense hem kardeş 
ilan edip, ortak çeşitli protokoller imzalıyorlar.  
Anla, anlayabilirsen... 
Yunanlılarla ilk tanışmam 1996 yılında, yani bir yıl kadar önceydi. Biga'ya 
geldiklerinde misafir ettik ve Yunanistan'a ilk ihracatımızı da yapmış olduk. 
Ancak söyledikleri ilginç bir söz vardı. "Bizim Yunanlı olduğumuzu sadece siz 
bilin, bu aramızda kalsın ve sizden başkasına söylemeyin" şaşırdım. İzmir 
dışında Türkiye'deki hiç bir Anadolu Şehrine gitmemişler. Bizden korkuyorlar.  
Gümrük Birliğine girmemizle birlikte ilk aklıma gelen komşumuz Yunanistan'la 
ticari ilişkilerimizi güçlendirmekti. Çünkü; Yunanistan her şeyden önce bize 
diğer Avrupa ülkelerinden en yakın olanıydı. Üstelik Yunanistan dışında hiç bir 
komşumuzla bu avantajımız yoktu.  
Bizim için Yunanistan Edirne kadar yakındı. Üstelik iç pazarda peşin 
satışlardaki zorluklar yerine, dövizle satış yapılabilecek ve gümrük vergisinin 
ödenmeyişinde, fiatın kabul görmesi açısından avantajlıydı.  
Nitekim; hedeflediğim Yunanistan pazarına gavur memleketi önyargısıyla geçte 
olsa girebilmiştim. Sonunda ilk ziyaretimi de gerçekleştirdim.  



Yunanistan'daki izlenimlerimde; ilk dikkatimi çeken, onların da bizim gibi 
ticari düşünmesi. Bu nedenle de; "Biz Türklerden memnunuz ve iş yapmak 
istiyoruz, bizim sizinle kavgamız yok. Kavgayı siyasi liderler yapıyorlar" 
diyorlar.  
Gümülcine, İskeçe ve Kavala bölgesinde yoğun olarak yaşayan Türk 
vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. 1990 yılına kadar Yunanistan'da Türklerin 
bina yapmaları bir yana, çatıdaki kiremitleri değiştirmeleri bile yasakmış. 
Amaç; Türkleri sindirmek, gelişmelerini, yayılmalarını önlemek. Ancak, bu da 
geçmişte kalmış, şu anda istedikleri binaları yapabiliyorlar, camilerden ezan 
sesleri geliyor, okullarda Türkçe eğitim alabiliyorlar.  
İşte siyasi tutumdan kaynaklanan çelişkiler.  
Yunanistan çok gelişmiş bir ülke. Bunu trafikte de izlemek mümkün. Herkesin 
birbirine saygısı olduğundan kurallara da uyulduğundan, 1 trafik Polisi dahi 
görmeniz olanaksız.  
Saygıya bir başka örnek ise; her gün saat 14:00'te tüm alışveriş yapılan 
mağazaların kapanması. Bu saatte mağazalar kapandığından herkes dinlenebiliyor 
ve bu kurala da herkes ayak uydurduğundan haksız rekabette olmamış oluyor.  
Ancak bir şey canımı çok sıktı ki bu da yine siyasi bir kavgadan kaynaklanıyor. 
Kavala'da şehrin giriş ve çıkışına 2 büyük tabela asılmış, üzerinde de "Kıbrıs'ı 
unutmayın" yazılı. Üstelik Kıbrıs haritası yapılmış ve Kuzey Kıbrıs Türk bölümü 
kanla boyanmış, kan damlacıkları ile vurgulanmış. İşte bu da Yunanistan'a 
yakışmayan bir davranış.  
Sonuçta Yunanistan'la ortak yönümüz çok.  
Bizim halkımız ile Yunanistan halkının hiç bir problemi yok. Problem onların da, 
bizim de siyasi kavgalarımızda.  
Söylenecek tek söz var.  
"Gavurluğun lüzumu yok." 
Ekim 1997 
 
 
ZAMAN YÖNETİMİ 
Zaman... hepimizin çok önem verdiği bir şey.  
Ne olduğunu bilmediğimiz, bilsekte pek kavrayamadığımız, kavramaya 
çalışmadığımız, çalışmaya zaman bulamadığımız bir şey.  
Peki, zaman nedir?  
Zaman değişimdir. Değişim olduğunda zamanı anlarız.  
Zaman değişimle eşdeğerlidir.  
Saat değiştikçe, zaman değişmiştir.  
Havanın soğuması, gündüzün kararması, yaprakların solması, yani ne değiştiyse 
zaman oluşmuştur. Zaman geçmiştir, zaman gelmiştir.  
Zaman...  
Hepimizin çok kıymet verdiği, herkesin de şikayetçi olduğu bir kavram.  
Hani çok sık duyarız.  
"Seni arayacaktım zamanım olmadı."  
"Çalışmaktan, eğlenmeye zaman bulamıyorum."  
"Zamanım olsaydı..." veya bazılarına göre 
"Zaman geçmek bilmiyor" gibi dertlenir, dururuz.  
Zaman... herkese göre de değişen bir kavram. kimi insan zamana hiç önem 
vermezken, kimi insan için de saniyesi bile önemlidir. Devlet Demir Yollarında 
trenler genelde saatinde hareket etmezken, Paris'te 3 dakikada bir ve zamanında 
metroya binmeniz mümkündür.  
Yine bazı insanlar için randevu saati zaman bakımından çok önemli olduğundan "Şu 
gün, şu saatte, şu dakikada" olması belirtilirken, bazı insanlar için de sabah 
veya öğleden sonra gibi geniş bir zamana bırakılır. Daha da geniş zamanlı 
insanlar için bu süre "Pazartesi veya Salı" şeklinde belirtilerek 48 saate kadar 
esnek tutulabilir.  
Her ne kadar atalarımız yıllar önce "Vakit nakittir" dedilerse de pek uyduğumuz 



söylenemez.  
Genelde çoğumuz zamanın yetersizliğinden şikayet ederiz. Ancak, zaman yönetmek 
elimizde olduğunu da bilemeyiz ya da düşünmeyiz.  
Çok insan tanırım; ticaretle uğraştığı halde ve işi kazancı iyi olduğu halde 
yanında insan çalıştırmayı istemez, ona vereceği parayı düşünür, sonra da "Zaman 
yetmiyor" der. İşte bunun gibi küçük düşünen ve basit işlerle de uğraşmayı ilke 
edinen insanlar bir yere de varamazlar. Oysa, hesap işleri için bir muhasebeci 
veya satış işlerinde bir satış temsilcisi çalıştırsalar işlerini büyütmek, 
düşünmek için de yeterli zaman bulacaklardır.  
İşte insana göre zaman algılama biçimi...  
Yine bazı insanlar da vardır ki, karşısındakini hep oturuyor diye 
düşündüklerinden zamanlı-zamansız ziyaret düşünürler ve hem kendilerini hem de 
karşısındakilerini zor duruma düşürürler.  
Kıymetli olan zamanı yönetmekte kişinin kendi tekelindedir. Sabahtan, akşama 
kadar bir koşuşturmadır yaşadığımız iş yerinde akşam olupta geriye baktığımızda 
bir şey yapamamanın stresini yaşarız. Zamansız randevular, her saat çalabilen 
telefonlar, plansız çalışma her gün aynı senaryo ile davam eder, gider.  
Öyle ise zamanı yönetmek gerek.  
Her işi zamanında yapmak, planlı çalışmak zamanı iyi kullanmak gerek.  
Örneğin; bir haftalık bir çalışma programı hazırlayıp, bunu günlere ve günlük 
çalışmayı da her yarım saatte bir bölerek, yarım saatte yapılan işler 
sıralanabilir. Sonra da bu yarım saatlik işlerde yapılanlar sıralandığında, 
hangi işlerin yapılması gereken önemli işler, hangi işlerin önemsiz olup bir 
başkalarınca (alt kadrolar) yapılabileceği anlaşılır ki; verimlilik hesabı da 
böylece yapılmış olur.  
Zaman, zaman içinde yönetmek... İşte zaman yönetimi.  
Perkinson zaman için şu kanunu önermiştir.  
"Her iş, kendisi için ayrılan zamanda yapılır ve biter."  
Zamanınız bol olsun...  
Aralık 1996 
 
 
T.S.O. MİLLETVEKİLİ 
Ticaret ve Sanayi Odasının 2 yıl önceki seçimlerine (1995) Başkan adayı olarak 
katılmıştım.  
Aman Allahım ne kadar da zormuş, bu seçimler en az 3 aşamadan geçmek 
gerekiyormuş.  
Yani önce Milletvekili olacaksın, sonra Bakanlar Kurulunu oluşturacaksın, sonra 
da Başbakan olmak için yarışacaksın.  
İşte öyle bir şey.  
Birinci aşamayı geçtik, geçmesine de, kardeşim sen misin aday olan? Neden aday 
oluyorsun? Sen de kimsin, alt tarafı bir sanayicisin, kaç yaşındasın, daha dünkü 
çocuksun... Peki aday olmanın altında yatan gerçekler ne? Yoksa şirketine kredi 
almak için mi aday oluyorsun? Biz şimdi sana gösteririz! Bir de bildiri 
yayınlayıp, ana hesap soralım da gör... Sonra sen Biga'nın hangi semtindensin, 
Şadırvanlı mısın? Hangi ailedensin... Kimsin? Nesin?  
Tabii tüm bu saydıklarımıza uygun şartları taşımadığımdan dolayı, girdiğim 
bakanlar kurulunda sandalye yetersizliği nedeniyle Başkanlığı alamadım.  
2 yıldır çabuk geçer diye düşündüm. Nitekim biz enkazda devralmadığımız Bakanlar 
Kurulunda, koltuk kavgası yaparken hiç bir şey yapmadan 2 yılı tamamladık.  
Yine geldi seçimler.  
Ben yine adayım.  
Yukarıdaki bazı şartları da yerine getirmiştim. En azından biraz daha sanayici 
olmuştum, 2 yaş büyümüştüm, ama yine yetmeyeceği bana anlatılmaya başlandı.  
İki önemli sebep varmış.  
Birincisi; ben Türkiye'deki dernekleri, Ticaret ve Sanayi odalarını yeterince 
çalışmadıklarından dolayı eleştirmişim. Doğru, eleştirmemem gerekirdi, nankörlük 



ettim. Yılda bir kez ödül verip, senede 3-4 akşam birlikte yemek yediğimizi 
unutmuş olmalıyım.  
İkinci ve en önemli sebebi;  
Başkan adaylığının son görüşüldüğü toplantıda; tesadüf bu ya Bakanımız aradı ve 
Biga'yı ilgilendiren bir takım konuları görüştük.  
Şimdi bunda ne gariplik var diyeceksiniz.  
Olur mu?  
Sözde Bakanın beni aramasını tezgahlamışım.  
Bakanın siyasi gücüne güvenmişim.  
Bakan bu ya, 
İşi-gücü de yok. böyle tezgahlar peşinde.  
Benim de işim gücüm yok. Telefon açıyorum: 
"Sayın Bakanım ben şimdi Ticaret-Sanayi odasına gidiyorum. Siz saat 16:15'te 
beni arayın. Hem havamızı atalım, hem de oradakilere tezgah hazırlayalım."  
Ne tezgahı hazırlayacaksak,  
Yazık... çok yazık.  
Odalara, derneklere siyaseti bulaştırmadan yapamayacak mıyız?  
Yani bu memlekette hiçbir çıkar düşünmeden, hizmet etmek isteyen insanlar olamaz 
mı?  
Böyle küçük hesapları bırakalım beyler!  
Biga'da kaç kişiye Kobi kredisi aldırabildik?  
Biga'da hangi fizibilite raporlarını hazırlattık, kaç tane bilgilendirme 
toplantısı yaptık? Organize Sanayi Bölgesi Nedir? Kim biliyor?  
Kısır çekişmeleri bırakalım. 
İşte bunları tartışalım.  
Tartışacaksak ben varım.  
Yoksa...! 
 
 
ÖZ-ZAM PAKETİ 
Ülke ekonomisinin bugünkü durumu yanlış politik uygulamalar ve "seçim kazanda 
nasıl kazanırsan kazan" düşüncesiyle hareket edilmenin sonucudur. 12 Eylül 
sonrasına bakıyoruz. Sekiz yıllık bir Özal devri yaşadık. Nur içinde yatsın 
ülkemize gerçekten çağ atlattı. İşte bu çağ atlatma biraz uzun atlamaya döndüğü 
için 10 yıl sonra bu noktaya gelindi.  
Sayın Özal'la birlikte yeni bir devir yaşadık, özelleştirme başlatıldı. 
Köprüler, barajlar hep para edecek şeyler satıldı. Tansu Hanım'a satacak sadece 
zarar eden KİT'ler kaldı. Büyük bir ithalat olayı yaşadık. Çikita muz, Arnetta 
iç çamaşırı, Marlboro, Köpek mamaları ithal ettik. Dış borçlarımız arttı. 
Hepimiz öyle bir ortamda bulduk ki kendimizi, lüks tüketime, aşırı tüketime 
özendik ve birinci perdede enflasyonu tanımaya Fredman Modeli uygulamaya 
başladık. "Ne kadar borcun varsa o kadar zenginsin." Gerçekten de öyle oldu. 
Herkes borçlandı. Borçlarla içiçe yaşamaya başladık. Tüketici kredisi, Araç 
kredisi, Sarı kart, Visa kart, Ak Çek, Kara çek... cebinde 10milyonu olan 
arabaya özendi. Hesap basit cepte 10 milyon, hanımın bilezikleri 10 milyon, 
teyzemden üç bilezik, yengemden küçük altınları aldım mı kalan 15 milyonu 
tüketici kredisiyle tamamlarım. Al sana araba. Canım Murat 124'te olsa olur... 
Seneye tekrar borçlanırsın. Şahin alırsın, derken seyyar oto galericiliği de 
yaratıldı. Al gülüm ver gülüm.  
Bir de ekonomist olduk ki sormayın. Bine kadar sayı saymasını bilmeyenler bile 
Dolar-Mark koşuşturmaya başladı. Peşinatlar Mark'la taksitler Dolar'la, ekmek 
haricinde her şeyi dövizle alıp satmaya başladık. Dövize böyle hücum olup, talep 
artınca serbest piyasa kurları ile Merkez Bankası kurları arasında açık büyüdü 
ve ekonominin ikinci perdesi açıldı. Devaliasyon...  
Gelelim Öz Zam Paketine. 
Rahmetli Büyükbabamız bize yokluk çektirmedi. Tansu Hanım ablamız da boş durur 
mu? İşte size 2 Anahtar... deyiverdi. Demek ki biz Ülke olarak çok zenginmişiz 



de haberimiz yok. Hemen anahtarcılara koşuşturmalar başladı. İthal arabalar, 
ikinci arabalar, ucuz faizli Dolar taksitli daireler... Ve seçim 27 Mart 1994 
Bethoven'in 8. Senfonisi. Dı-nı-nı-nım. Paket açıldı. Zamlar tasarruf önlemleri 
ithalatın kısılması, dış ticaret açığı, anahtar yasası, yatırım yasası, 
...yasası, aşırı zamlar, durgunluk ve üçüncü perde. Stagflasyon. (Hem fiat 
yükselişinin hem de durgunluğun yaşandığı dönem) Şimdi hep birlikte 3. perdeyi 
izleyelim. Dilerim son perde olur.  
Günde 1 paket sigara yetmeyen vatandaşlara 1 paket...! Yeter mi bilmiyorum?  
 
 
 
 
 
 
 


