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Sayın Kemal Derviú, TÜSøAD’ın de÷erli üyeleri, sayın basın mensupları,
TÜSøAD Yüksek østiúare Konseyi Baúkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Zor bir dönemden geçiyoruz ve hepimiz, ekonomimizin, demokrasimizin, kurumlarımızın bu
dönemi yara almadan atlatması konusunda üzerimizde a÷ır bir sorumluluk hissediyoruz.
Ülkemiz ve toplumumuz, 80 yılı aúkın bir süredir de÷iúim içinde. Bu durum, aynı dönemde
dünyanın da baú döndürücü bir hızla de÷iúmesinin sonucu. øçinde yaúadı÷ımız dünyaya ayak
uydurabilmek için bizim de de÷iúmekten baúka çaremiz yok. Bu elbette yorucu bir süreç ama,
bugüne kadar çok baúarılı olduk.
Oldukça sert tartıúmalardan geçmekle beraber, yine de bir milleti millet yapan temel özelli÷i
korumayı baúardık: Tasada ve kıvançta ortaklık ve aynı kaderi paylaúmak. Bunun
sayesindedir ki, “az geliúmiú” bir ülke olarak anılmaktan, “geliúmekte olan” bir ülke olarak
anılmaya geçebildik. Ait oldu÷umuz grup içinde en yüksek potansiyele sahip, gelece÷i en
parlak ülkelerden biri olarak görülmeye baúlandık. ùimdi gözümüz daha yükseklerde…
Ne yazık ki toplum olarak bu durumun gerektirdi÷i bir ruh hali içinde de÷iliz. Baúarıyı ufukta
görünce birbirleriyle kavga etmeye baúlayan ortaklar, babalarının mirasını paylaúamayan
kardeúler gibiyiz. Sanki her birimiz baúka bir yöne gitmek istiyoruz. Bu gerçekten böyle mi?
Aslında de÷il.
Bugün sokaktan herhangi birini çevirip nasıl bir gelecek, nasıl bir Türkiye hayal etti÷ini
sorun. Size karnını tasasız doyurdu÷u, gelecek endiúesi duymadı÷ı bir ülkeyi tarif edecektir.
Çocuklarına eúitlik, adalet, sevgi ve úefkat duygularını aúılayabildi÷i, geliúmiú vatandaúlık
haklarından ve iyi yaúam standartlarından yararlandı÷ı bir ülkeyi anlatacaktır. Bunun ifadesi
olarak ortaya konan örneklerin, geliúmiú ülkelerin yaúam tarzını ça÷rıútırdı÷ı görülecektir.
Bugün açıkça görüyoruz ki; bu ülkenin insanları, artık “geliúmekte” olmaktan “geliúmiú”
olmaya terfi etmek istiyor. Hepimizin özlemi bu de÷il mi? Sahip olmaktan mutluluk
duyaca÷ımız ortak kader bu de÷il mi?
Öyleyse bunca yıldır güçlükle elde etti÷imiz kazanımları tehlikeye düúüren, demokrasimizi ve
ekonomimizi erozyona u÷ratan, sistemimizi ayakta tutan kurumları yıpratan, Türkiye’yi
dünyadan soyutlamaya çalıúan bu siyasi söylem ve eylemleri nasıl izah edece÷iz? Siyaset
sahnesindeki bu kör dövüúüne nasıl anlam verece÷iz?
ùu veya bu kesimin içinde yaúadı÷ımız durumdan daha az sorumlu oldu÷unu düúünmüyoruz.
Aksine ülkemizdeki birçok siyasetçinin hiçbir dönemde olmadı÷ı kadar vahim bir “akıl
tutulması” yaúadı÷ına inanıyoruz.
Siyasetin kısa vadeli, dar kalıpları içine sıkıútırılan tartıúmalarla, çatıúmalarla ülke zaman
yitiriyor, enerjimiz boú yere tüketiliyor. Yanlıú anlaúılmaya meydan vermemek için úunun
altını kuvvetle çizmeliyiz: Bugün ülke sathına yayılmıú biçimde tartıúılan, yalnızca siyaset
sahnesini de÷il, tüm toplumu kamplara ayırmaya baúlayan konuları önemsemedi÷imizi
söylemiyoruz. Tartıúmayı bırakıp iúimize bakalım demiyoruz. Farklılıklarımızı yok eden, tek
tip bir toplum özlemini dile getirmeye çalıúmıyoruz. Aksine, sorunlarına sahip çıkan, onları
tartıúan, çözmeye çalıúan farklılıklarını bir zenginlik olarak görüp onları koruyan bir yapıya
ihtiyacımız oldu÷unu düúünüyoruz.
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Ancak, farklılıkların ve tartıúmaların birbirini ve ülkeyi tüketen bir karakterde de÷il,
geliúmenin lokomotifi olacak, bize hedeflerimize ulaúmada yardımcı olacak, yapıcı bir
biçimde yaúanması gerekti÷i kanaatindeyiz. øúte bu nedenle, diyalog ve mutabakat bizim için
içi boú sözcükler de÷il, gelece÷imizi úekillendirecek hayati kavramlardır. Ama önce úu “akıl
tutulması”ndan kurtulmak zorundayız.
Ekonomimizi yaklaúan yerel seçimlere göre de÷il, yaklaúan büyük küresel tehlikelere göre
úekillendirmeliyiz. Küresel krizin etkilerinin üzerine, ekonomimizin büyüme dinamiklerindeki
olumsuz geliúmeleri ve siyasi belirsizli÷i ekledi÷imizde ortaya çıkacak tabloyu iyi analiz
etmeli ve stratejilerimizi buna göre oluúturmalıyız.
Yaúanan küresel kriz ve siyasal belirsizlik içinde enflasyon hedeflemesinin inandırıcılı÷ından,
IMF’in mali disiplininden ve AB çıpasından aynı anda yoksun kalmamalı ve taviz
vermemeliyiz.
AB ile iliúkileri ülkenin uzun vadeli çıkarlarına endekslemeliyiz. Günlük siyaseti etkilemek
açısından ihtiyaç duyulan dönemlerde AB iliúkilerini canlandırıp, riskli gördü÷ümüz
dönemlerde uyumaya terk etmemeliyiz. Türkiye’nin önüne koydu÷u geliúme çizgisindeki
hedeflere ulaúmanın en belirgin destekleyicisinin AB tam üyelik süreci oldu÷unu nasıl göz
ardı etti÷imizi kavramak mümkün de÷il.
Yaúadı÷ımız “akıl tutulması”nın baúka dıúa vurum biçimleri de var. Kritik bir ortamda siyasal
çekiúmeleri toplumun her kesimine yayarak siyaset sahnesindeki kutuplaúmayı, toplumsal bir
ayrıúmaya dönüútürüyoruz.
Biz yüzümüzü ne kadar batıya çevirmiú olsak da mevcut kültürümüz itibariyle bir do÷u
toplumuyuz; Akdenizliyiz. Duygularımız aklımızın önünde gider. Ateúli mizacımız, en küçük
bir kıvılcımla alev alan çıralı tahtalara benzeyen yapımız ortadayken, en hassas ortamlarda en
kıúkırtıcı söylemleri nasıl benimseyebiliyoruz? Binbir emekle oluúturdu÷umuz kurumların
üzerini bir kalemde çizmeye gönlümüz nasıl elveriyor? Rejimi ve onun temel direklerini
yıpratmayı nasıl göze alıyoruz? Bu kadar mı kendimizi kaybettik?
Eleútiri ve tartıúma demokrasinin temel taúlarıdır. Ancak demokrasi aynı zamanda “ortak aklı”
bulma rejimidir. Ortak akla ulaúmanın yolu da diyalog ve uzlaúmadır. Geliúmiú demokrasiler
bunu bireysel inisiyatiflerin yanı sıra kurumsal yapılar içinde gerçekleútirirler.
Birbiriyle yıllardır kıyasıya savaúan iki ülkenin idarecileri bile çatıúmalara son verip aynı
masaya oturabiliyor. Durum böyle iken, aynı ülkenin siyasetçilerinin birbirleriyle
görüúmemelerinin, diyalog içinde sorunlara çözüm aramamalarının haklı bir gerekçesi olabilir
mi?

De÷erli Üyeler,
Bazı úeyleri telaffuz etmekten kaçınarak onların olmasını geciktirebilece÷imiz veya
engelleyece÷imiz inancına kapılmak son derece yanlıú. Küresel krizden söz etmezsek, kriz
kapımızı çalmaz inancıyla hareket edemeyiz.
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E÷er bu “beklenti yönetimi” niyetine yapılıyorsa, açıktır ki, beklenti yönetimi demek,
eleútirilere, uyarılara kulak tıkayarak etrafa iyimserlik yaymak anlamına gelmemektedir.
E÷er,
-

ekonominin her yönünü kapsayan, sektörleri birbirleriyle iliúkileri içinde
de÷erlendiren, dünyadaki geliúme e÷ilimlerini dikkate alan bir stratejiniz varsa,
mevcut stratejinizi, sa÷lam temelleri olan, inandırıcı programlar ve eylem planları ile
destekleyebiliyorsanız,
bu stratejiyi, programları, planları ilgili kesimlerle birlikte, onların görüúlerini de
dikkate alarak hazırlamıúsanız,
bittikten sonra bunların iletiúimini yaygın biçimde yapmıúsanız,

bir beklenti yönetiminden söz edebilirsiniz.
Yaklaúan tehlikeyi bilen, risklerini yöneten, ekonominin bileúenlerine yön ve güven veren bir
ekonomi, iyi beklenti yönetimi yapıyor demektir. Risklere karúı önlem almak, e÷er sizi etkisi
altına alırsa krizle mücadele etmek, her úeyden soyutlanmıú bir biçimde yapılamaz.
Ülkenin, toplumun gitmeye çalıútı÷ı yönün de hesaba katılması, kriz ortamından çıkıú ile ilgili
senaryoların da hazır olması gerekir. Çünkü böyle ortamlar ülkemiz açısından aynı zamanda
büyük fırsatları da beraberinde getirir.
Küresel bir oyuncu olmak istiyoruz, ama kendimize ait bir oyun planına henüz sahip de÷iliz.
Bu sadece ekonomi için geçerli de÷il. Sosyal hayat için de aynı úeyi söyleyebiliriz.
Tutun ki bizi hedeflerimize götürecek bir yeni büyüme stratejisini benimsedik. Bunun
ekonomi politikalarını oluúturduk. Küresel krizi baúarıyla savuúturduk ve kendi rotamızda
ilerlememizin önü açıldı. Önümüze koydu÷umuz planı hangi insan kaynakları ile
gerçekleútirece÷iz?
Yarıdan fazlası genç ve donanımsız insanlardan oluúan nüfusumuzu, ça÷daú geliúmenin
dinamiklerini yakalayacak, hatta onun önüne geçecek bilgi birikimiyle nasıl donataca÷ız?
Ülkemizin bir e÷itim stratejisinin olması, bir sanayi stratejisinin olması kadar önemli de÷il
midir?
Ve son olarak bütün bu alanlarda bir úeyler gerçekleútirmek için, bunun dinamiklerini
harekete geçirecek, kararlarını alacak ve uygulayacak olan, yapıcı siyasete, ortak akla ve
toplumsal mutabakata ihtiyacımız yok mu?
Demokrasimizin standartlarını yükseltmeden, hukukumuzu bu demokratik standartlara
uydurmadan, kuvvetler ayrımına dayalı, laik, demokratik hukuk devleti anlayıúını ve bireysel
özgürlükleri herkesin asgari müútere÷i haline getirmeden ekonomik ve toplumsal geliúmenin
önünü açmak mümkün müdür?
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De÷erli baúkanlar, de÷erli üyeler,
Bizler birer meslek örgütü olmanın ötesinde, toplumun belli kesimlerinin sivil temsil
örgütleriyiz. Birer toplumsal yönlendirme grubuyuz. Aynı gemide olma duygusunun
yitirilmeye baúlandı÷ını hissetti÷imiz bu noktada, uyarılarımızı yüksek sesle dile getirmekle
mükellefiz.
Bugün yaúadı÷ımız kutuplaúmanın tarafları, siyaset sahnesinin bütün aktörleri bir úeyi çok iyi
kavramalıdır: Türkiye kazananı olmayacak bir oyuna do÷ru ilerliyor. Kazanan olmayacak ama
önlem alınmazsa ülke bir bütün olarak çok úey yitirecek.
Bu toprakların tarihi bize úunu ö÷retmiú olmalı: Bizim insanımız zengin bir çeúitlilik gösterir.
Bu çeúitlilik bizim karakterimizdir. Hep birlikte belirli bir yönde de÷iúir geliúiriz, ama bu
süreç içinde karúımızdakini kendimize benzetmeye çalıúmak boú bir u÷raútır. Birlikte uyum
içinde yaúamayı ö÷renmek, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak benimsemek zorundayız.
Aynı topra÷ın üzerinde, aynı bayra÷ın altında, “tasada, kıvançta ve kaderde ortak” yaúamak
yeterli bir birleútirici unsurdur. Bundan gerisi siyasal-toplumsal bir mutabakatla ortak
hedeflere yönelmek, yaúamdan beklentilerimizi, özlemlerimizi ve ideallerimizi
gerçekleútirmektir.
Bugün açıkça ortaya çıkmaktadır ki, bu mutabakatı sa÷layacak ilk adım kapsamlı bir Anayasa
de÷iúikli÷idir. Her yöndeki endiúe ve korkuları gideren, siyaseti kilitleyecek boúlukları
olmayan, temel de÷erlerimizi muhafaza etmeye devam eden bir Anayasa etrafında mutabakat
sa÷lamak sorunlarımızın çözümünde bir ilk adım olabilir.
Anayasa etrafında baúlayan bir çatıúmayı, yine anayasa etrafında dindirmeye çalıúmak size
çeliúkili gelebilir. Biz burada Anayasa yapma anlayıúının, Anayasa yapma biçiminin olumlu
yönde belirleyici olaca÷ını düúünüyoruz.
Yalnız siyasetçilerimizin de÷il, sivil toplumun, akademisyenlerin, yargı organlarının katıldı÷ı
kurumsal bir yapı içinde kapsamlı bir Anayasa de÷iúikli÷ini tartıúmanın iyi bir baúlangıç
olaca÷ına inanıyoruz.
ølk kez ola÷anüstü bir dönemin ardından de÷il, tamamen demokratik bir yapı içinde tüm
toplum kesimlerinin temsil edildi÷i katılımcı bir süreçte oluúacak bu kapsamlı anayasa
de÷iúikli÷inin Türk toplumunun demokratik olgunlaúmasına büyük katkıda bulunaca÷ına
inanıyoruz.
Gelin Türkiye’nin gelece÷ine odaklanan, ülkemizi bugün bulundu÷u yerden daha yukarı
taúıyacak bir hamle ile bu sürüklenmeyi durduralım. Gelin toplumun tüm kesimlerini
kucaklayan ortak bir de÷erler bütününü birlikte yaratalım.
Unutmayalım ki do÷ru yönde ataca÷ımız her adım, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye’ye
bir adım daha yaklaúması anlamına gelecektir.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

5

