Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Hülya Okur'a konuştu. İşte
röportajdan bazı çarpıcı başlıklar: "Şimdilerde diploması gergin
seyrediyor...Şeytan; dış ticaret açığı ve sıcak parada gizli...Devlet
sırlarını mezara kadar muhafaza ederiz...Siyasetin bir yüzü vefasız ve
incitici...AB'nin geleceği önemlidir...Erdoğan'ın hareketi, bir kıyım değil,
nöbet değişimdir...Refah'ın ağır topları bizi hep ANAP'lı gördüler"
06.04.2012 09:11 ( Röportaj çok uzun olduğundan burada satır
başlarıyla verilmiştir.
Bakınız: www.haberx.com/tek_adamlık_islami_ve_insani_değildir)
“ ÖZAL VE ERBAKAN’DAN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKLİFİ GELDİ”
Başbakan Erdoğan ile ilk çalışma ortamınız, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı için olmuş sanıyorum. Erbakan, bu görev için
Erdoğan yerine sizi tercih etmiş ancak siz teklifi kabul
etmemişsiniz. Bu tercih, Erdoğan’ın önünü açmak için miydi, yoksa
kendi gerçeğinizi kabullendiğiniz için miydi?
İstanbul gibi kutsal ve tarihi bir kentimize belediye başkanlığı için ilk teklif
Turgut ÖZAL’dan gelmişti. Kabul etmemem sebebiyle görevi Bedrettin
DALAN’ a verdi. ikincisi de Necmettin ERBAKAN’dan gelmişti. Refah
Partisi olarak benim aday olmamı kararlaştırmışlar, kabul etmem halinde
Alparslan TÜRKEŞ’ in de MHP olarak destek vereceklerini bildirdiği
Belediye Başkanlığını kişisel inançlarım ve ailevi durumum nedeniyle
kabul etmedim. Recep Tayyip Erdoğan bu göreve talipti.Partinin İstanbul
İl Başkanı olarak başarılı çalışmalar yapmıştı. İlçe Başkanlarının da
destekleri ile adaylığa seçildi.
“ŞİİR VE MUSİKİYE HIZLI YAŞANTIMIN ARA NAĞMELERİ OLDU”
İşadamlığı ve siyasetçiliğinin yanı sıra şiirlerinizle de ün yaptınız.
İçinizdeki sanat aşkı, siyaseti güzelleştirmenize yetti mi, haylaz ve
mülayim iki çocuğunuz için ikisini de idare etme yoluna mı gittiniz?
Bu dengeyi nasıl sağladınız?
Bana göre hayat çok bilinmeyenli bir denklem gibi . Bu denklemlerden ne
kadarını çözebilirseniz o kadarını yaşıyorsunuz ve mutlu
oluyorsunuz. Türkiye’de sanayiciliğin çile çekmek olduğu, yokluklar,
imkansızlıklar, ön yargılı adeta suç işlemeye sürükleyen ağır mevzuatın
hüküm sürdüğü bir dönemden yönetici ve iş adamı olarak geçtim.
Ülkemize ve yaşadığımız topluma, milletimize karşı olan bir çok
sorumluluğum olduğuna inanıyorum. Bu sorumluluğumu öğrenci iken
Talebe Cemiyet Başkanı, iş hayatında mensup olduğum İstanbul Sanayi
Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde , diğer sosyal
sorumluluklarımı sivil toplum kuruluşlarında topluma faydalı olarak yerine
getirmeye çalıştım. Son olarak da millete hizmet etmenin şerefli bir yolu

olan siyasetle bu sorumluluğu yerine getirdiğime inanıyorum. Şiire ve
musikiye gelince; bu çileli ve hızlı yaşantının aranağmeleri olarak bir
başka ifadeyle o andaki duyguların gönül dili ile açığa çıkması olarak
değerlendiriyorum. Ağlatan, düşündüren, mutlu kılan ve yeniden moral
kazandıran amatörce bir uğraşı.
“SİYASETTE KENDİ KARARLARIM ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR”
Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinde TOBB Başkanlığı
yaptıktan sonra Demirel’in Türkeş’in Erbakan’ın ve sonunda Özal’ın
partilerine davet etmelerine karşın Anavatan Partisinde aktif
siyasete atıldınız. Milletvekili seçilerek üç dönem TBMM’de görev
yaptınız, bir ara bağımsız kalıp Fazilet Partisine geçtiniz sonra da
AK Parti’nin ilk iktidar döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanı oldunuz.
Bütün bu kariyer yaşantısı, hep istediğiniz gibi mi gitti?
Siyasetle gençlik yıllarımda Adnan Menderes döneminde D.P. Gençlik
kollarında tanıştım, 1960 ihtilalı sonrası siyasetten uzak kaldık. Sonra
DYP, MHP,Refah Partisi tekliflerine rağmen Anavatan Partisinden
milletvekili seçilerek aktif siyasete girdim. Bağımsız milletvekili iken yeni
kurulmuş olan Fazilet Partisinde bir dönem milletvekili oldum. Parti
kapatılınca AK Partiyi kurduk.. Tabiidir ki siyasette kendi kararlarım
önemli rol oynamıştır ancak ülkeye hizmeti hedef aldığımızda her şeyin
sizin istediğiniz gibi gelişmesi mümkün olmuyor.
“ANAP’IN SİYASİ MANEVRALARINI HİÇ BİR ZAMAN TASVİP
ETMEDİM”
Mesut Yılmaz, 1996 seçimlerinde Refah Partisine karşı bir galibiyet
yaşamak için, merkez sağ bloku içinde sizi de görmek istemişti.
Üçüncü parti olarak meclisteki yerini alan ANAP sizin için nasıl bir
maceraydı?
Anavatan Partisi Özal’ın liderliğinde ülke için bir şanstı ve tarih yazdı.
Ancak Özal’dan sonra sarsıldı. Bir ara adeta kimlik arayışı içine girdi ve
zayıfladı. Tekrar milliyetçi – muhafazakar bir yapıda 1983 ruhuyla
toparlanmak için Özal’ın reformlarını benimsemiş, toplumda tanınan
arkadaşlarla partinin güçlenmesi hareketi 1995 yılında başlamıştır.
Ancak meclise 3. Parti olarak girebilmiştir. Her ne kadar 3. Parti iken
iktidarda yer alabilmişse de Anavatan Partisi ilkelerine yakışmayan
siyasi manevraları hiçbir zaman tasvip etmedim. Bu sebeple partiden
istifa ettim.
“REFAH PARTİSİNİN AĞIR TOPLARI BİZİ HEP ANAPLI GÖRDÜLER”
1998 yılında ANAP'tan istifa ederek, “Arkadaşlarım, parti içi
demokrasinin FP'de de işlemeye başladığını bana müjdelediler’’

diyerek, FP'ne katıldınız. Peki AK Partinin size müjdelenmesi nasıl
oldu?
Fazilet Partisi, Özal felsefesini benimsemiş herkesi kucaklayacak bir
hedefle siyasete girdi. Bu nedenle Anavatan Partisinde yapmak
istediklerimizi orada yapmaya çalıştık. Bu faaliyetlerimiz sonrasında
geleneksel eski anlayışla yenilikçi grup arasında belirgin bir hale gelen
ayrılık AK Partinin doğmasına etken oldu. Refah Partisinden gelen
partinin ağır topları bizi hep Anavatan Partili gördüler.
“BEN HİÇBİR ZAMAN BİR GÖREVE TALİP OLMADIM, BANA TEKLİF
EDİLDİ.”
22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi Başbakan aday listesini
belirlemiş, bakanlar kurulunda bunu ilan etmişti ki, siz “Genel
Başkanım” diye başladığınız konuşmanıza, “Benim yerim
değişecekse aday değilim.” diyerek devam etmiştiniz. Hak ettiğiniz
yere gelebilmek için ne tür zorluklardan geçtiniz?
Siyaset sonuç alabilme sanatıdır . Hükümet milletin beklentilerini yerine
getirme sorumluluğu taşıyan bir olgudur. Bakan olarak bu sorumluluğu
paylaşırken, hizmet hedeflerinize ulaşmada gereksiz engellerle
karşılaşırsanız o makamı işgal etmenizin anlamı kalmaz. Onurunuzla
geldiğiniz görevi onurunuzla bırakmanız siyasette önem taşır. Sayın
Genel Başkan “ yetkisini kullanarak bizlerin de ( Bakanların ) il ve
sıralarını değiştireceğini, kimsenin yerinden emin olmamasını” beyan
edince “benimle mutabık kalmadan değiştirilirse ayrılacağımı”
bildirmiştim. Ben hiçbir zaman bir göreve talip olmadım, bana teklif edildi.
Çevremle istişare edip evet veya hayır dedim. Bu konuda da Sayın
Genel Başkan’la aramızda her hangi bir kırgınlık olmadı.
“BEN HAKLI ÇIKTIM, ANAP ARTIK YOK”
“Çile çektik dürüstlüğün uğruna, Giremedik demokrasi yoluna,
Neden girdik DSP'nin koluna, Muhtaç olduk CHP'nin soluna.
Hasretiz Özallı Anavatan'a, Halka hizmete, hizmet katana, Yazık
olsun kimliğini satana, Yanlış kararla çamura batana” dizelerini
eklediğiniz ANAP istifa dilekçesinin ardından, AK Parti güneşi
doğdu. Bu güneş sizsiz doğma yoluna neden girdi?
TBMM’ne sunduğumuz 5+3 şeklindeki 8 yıllık kademeli zorunlu eğitim
kanun teklifimizi parti başkanı Sayın Mesut YILMAZ’ın 28 Şubat
sürecinde bir gece genel kurmay’a çağrılıp kendisine iktidar vaat
edilerek yasayı geri çektirmesine ve iktidar pazarlığı sonucu 8 yıllık
kesintisiz zorunlu eğitim yasasının kabulüne tepki olarak istifamla birlikte
yazdığım bir şiirdir. Sonunda ben haklı çıktım. Keşke olmasaydı. Bugün
“Anavatan” Partisi yok artık.

“ERDOĞAN’IN HAREKETİ BİR KIYIM DEĞİL, NÖBET DEĞİŞİMİDİR”
İşadamlarından sanat dünyasına kadar hemen herkes ve pek tabi
Başbakanımız da size “Ali Abi” diye hitap ediyor. Yaşınız,
fikirdaşlığını, ülküdaşlığını yaptığınız bir parti için tecrübe
anlamında değerlendirilmesi yerine neden kadro dışı bırakılmanın
sebebi oldu? Erdoğan, Ali Abisine nasıl kıydı sizce?
Ben en çok sevildiğim desteklendiğim ve alternatifsiz başkan olduğum
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığını da kendi arzumla
bıraktım. Bu gün iş dünyasında hala “ABİ” olarak seviliyorsam görevi
zamanında bırakmamın da etkisinin olduğuna inanıyorum. Tüm
kesimlerde eskiden beri yaş yönünden değil de saygı duyularak “ABİ”
olarak anılmam benim hayatta duyduğum en büyük onurdur. Tabiidir ki
bu, beni abi olarak kabul edip, saygı duyanların da takdir edilecek bir
davranışlarıdır. Sayın Erdoğan’ın hareketi bir kıyım değil karşılıklı
anlaşarak nöbet değişimidir. Tekrar söylüyorum, bu konuda aramızda
hiçbir gücenme yoktur.
“BÜYÜK MAĞAZALAR YASASI” YAPAMADIĞIM BİR İŞTİ"
Eski bakan Ahmet Kenan Tanrıkulu'dan görevi
devraldığınızda,''Önümüzdeki günlerde, Bakanlığımızın kurum ve
kuruluş olarak bağlı ve ilgili birimlerinde değişikler de olacak''
demiştiniz. Eski düzende değiştirmediğiniz, öyle kalsın dediğiniz bir
şey oldu mu?
Her bakan arkadaş sahip oldukları zaman ve zeminde imkanlar
ölçüsünde hizmet ederler. Ben hizmetlerimi hiçbir zaman başkasını tenkit
ederek yerine getirmedim. Yapılması gerekenlerin mesai arkadaşlarımla
birlikte en iyi şekilde gerçekleşmesini hedef aldım. Tabiidir ki Koalisyon
Hükümetlerinin pazarlıkçı görev dağılımından meydana gelen
olumsuzlukları aşarak tek başımıza iktidar olmanın ve sağlanan siyasi
istikrar ortamında mevcut imkanlarla beklenenin üzerinde hizmet verme
şansına sahip olduk. Yıllardır ihmal edilmiş TSE, Patent Enstitüsü,
Akreditasyon Kurulu KOSGEB v.b. kurumlara şahsiyet kazandırdık aktif
hale getirdik. Siyaseten yapamadığımız “Büyük Mağazalar Yasası” gibi
işler de oldu.
“YANYANA İNŞA EDİLMİŞ YAPILARDAN AVM SAHİPLERİ DE
ŞİKAYETÇİ”
Doğru… Sizin marketler yasası teklifiniz vardı. Kentlerin 30-50 km
dışında yapılacak olan marketlerin, alışveriş merkezlerinin şehirlerin
merkezine veya işlek yerlerine kuruluyor olması, bakkalcılık
geleneğine esnafa gölge düşürse de, trafik dışında hangi sonuçlara
gebe?

Anayasamız 171-172-173. Maddeleri “Devlet; esnafı, sanatkarı, tüketiciyi
korur diyor. Yıllardır çarpık yapılaşmış konut, çarşı, Pazar mağazacılık ve
sonuçta şehirleşmedeki bozuklukları, nasıl düzenleyeceksiniz . Gelişmiş
ülkelerdeki mevzuatı inceledik. Ülkemiz gerçeklerini izledik ve “Büyük
mağazalar” yasa tasarısını hazırladık. Dünya’daki ticari gelişmelere AVM
Alışveriş merkezlerine karşı değildik. Ancak istedik ki mevcut düzende
esnafımızı koruyalım bir geçiş dönemi yaşasın. Fakat muvaffak
olamadık. Şimdi yan yana inşa edilmiş AVM sahipleri de şikayetçi. Çok
katlı apartmanlar bile Süpermarket oldu. Mahalle araları bodrumlar zincir
mağazalarla doldu. Bunların yapı güvenliği bile tehlikede. Kaldı ki trafik
bazı saatlerde felç oluyor. Şehircilik bir başka sorunla karşı karşıya
“AB’NİN GELECEĞİ ÖNEMLİDİR.”
1962 yılında genç bir mühendis idiniz, 1968-72 yıllarında Kale
Porselen fabrikası ile katılmak istediğiniz fuarda (Hannover Sanayi
Fuarı) size bir stant verilmediğinden, şimdi ise, “partnerland” bir
ülke haline geldiğimizden söz etmiştiniz. Sizce bunun ötesi Avrupa
Birliği ilişkilerine ne getirir ?
Hannover Dünya Sanayi Fuarı benim meslek hayatımda önemli bir rol
oynamıştır. 1968 – 1972 yıllarında Türk Sanayisi Uluslar arası Fuarlarda
kuruluş olarak yeterince yer alamazken şimdilerde Hannover Fuar
İdaresinin her yıl İstanbul’da fuar düzenlemesi ve Bakanlığım sırasında
İTO İstanbul Ticaret Odasının sorumluluğunda Hannover’de kardeş ülke
( Partnerland) ilan edilmemiz ve Başbakanımızın ve Alman
Şansölyesinin açılışını yaptığı bu fuarda sanayimizin çok başarılı imtihan
vermesi meslek hayatımın unutulmaz başarılarından biridir. İhracatımızın
bu günkü seviyelerine gelmesi de bu gelişmenin bir işaretidir. AB
konusuna gelince, ülke olarak o standartları yakalarsak üye olmak veya
olmamak milletimizin tercihi olacaktır. Kaldı ki AB’nin de geleceği
önemlidir.
“DEVLET HASTALIĞINI SÖKÜP ATAMADIK”
Sanayiciye bedelsiz parsel tahsisinde bulundunuz, CE'nin
kapsamını genişlettiniz, 3 milyon işsize iş buldunuz, piyasa
denetimini sağladınız, elektrik zammına karşı oldunuz, gümrük
duvarlarını indirdiniz, kobiler için Anadolu yaklaşımı getirdiniz,
tüketici hakkı, kul hakkı dediniz. Bunların hangisi kişisel
başarınızdı? Bu kadar icraat sırasında sanayicilerden özür
dilediğiniz de oldu. Bürokratik engelleri azaltamadığınız
özeleştirisinde bulundunuz. Bürokrasiyi devlet yenemezse kim
yener? Bu yük kimin omuzlarına kaldı?
Bütün bunlar ve daha saymadığınız çalışmalarımız, sağlanan siyasi
ortamda bana inanan arkadaşlarımla yaptığımız başarılı çalışmalardır.

Ana kaynak İş Dünyası’ndan çile çekerek bilgi birikimli olarak geldiğim
için mevcut sorunlara İş Dünyası ile başta TOBB ve TESK olmak üzere
diğer sivil toplum kuruluşlarından aldığımız destekle bulduğumuz çıkış
yollarıdır. Bürokrat olmadan devlet hizmeti olamaz. Biz bürokratik
engellere karşı çıktık. Bu engellerde birkaç yılın birikintisi olmayıp yılların
kötü alışkanlıkları ve menfaat ilişkileri ile adeta ur gibi yerleşmiş “Devlet
Hastalığı” haline gelmiş, devleti israfa ve hantal bir yapıya sürükleyen
önemli bir etkendir. Bu hastalığı birden söküp atamadık.
“SORUNLARIMIZ VAR AMA GELİŞMELER OLUMLU.”
“Hedefinizi; 2013 yılında Türkiye'yi rahmetli Özal'ın koyduğu hedefe,
dünyanın en zengin 10 ülkesi arasına sokmak” olarak ifade
etmiştiniz. Bu hedeften şahsen uzaklaşsanız da, ülke olarak ne
kadar yakınız? Bakanlığınız sırasında yarım bıraktığınız bir iş oldu
mu?
Devlet hizmetleri kişilerle kaim değildir. Yapılan hükümet programları
çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. Bugün bilindiği gibi
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı olan 2023 yılı için önemli hedefler
konulmuş durumda. Dünya’da ve özellikle AB ülkelerinde ekonomik kriz
sarsıntıları sürerken ülkemiz güvenli bir şekilde sürdürülebilir büyüme
sürecinde, Dünya’nın 16. Büyük ekonomisi durumunda. Sorunlarımız var
ama gelişmeler olumlu. Ekonomik ve sosyal sorunlar bitmez, zamanla
şekil değiştirirler. Sorumluların görevi de bu sorunları çözmektir.
“SİYASETİ BIRAKMAK HİÇ BİR EKSİKLİK HİSSETTİRMEDİ”
22 Temmuz seçimlerinde AK Parti'nin milletvekili aday listesinde
yer almamanıza, “Siyaseti bırakmak suç mu?” diye karşılık
vermiştiniz. Siyaseti bırakmak sizde bir boşluk, eksiklik ya da
rahatlama duygusuna yol açtı mı?
Daha önce de açıkladığım gibi siyaset başta olmak üzere kamu hizmeti
yapanların zamanı geldiğinde görevi bırakmalarının bir vecibe olduğuna
inanıyorum. Hiçbir eksiklik hissetmedim. Taktir Yüce Yaratanındır,
hizmette nasip bu kadarmış. O zaman da söyledim haksızlıklara ve ön
yargıya tepki olarak yazmıştım. Kim isterse üzerine alınabilir.
Siyaset dışı kaldığınız 2007 seçimlerinden sonra kaleme aldığınız ve
Türk Sanat Müziği formunda bestelenen şiirde şu ifadeler yer alıyor:
“Dost isterim önyargısı olmasın / bir hiç için gönülleri kırmasın /

yüze gülüp bin bir tuzak kurmasın / vuracaksa düşman vursun dost
bildiğin vurmasın.” Burada gönderme kime?
“TEK ADAMLIK İSLAMİ VE İNSANİ BİR DURUM DEĞİLDİR.”
Dünya Gazetesine, 24 Mart 2008’de verdiğiniz bir demeçte,
Başbakan’a "tek adamlıktan vazgeçmesini" tavsiye etmiştiniz.
Erdoğan liderlik pozisyonunu kendisi mi yarattı, ülkenin o yöndeki
boşluğu mu, yoksa parti tabanı veya kurucuları mı sizce?
Aktif siyasette veya dışarıda olsak da ülke bizim, aynı sorumluluğu
taşıdığımız arkadaşlarımıza çekinmeden görüşlerimizi bildiririz.Tek
adamlık sözlerim sadece Sayın Erdoğan ile ilgili değil, bugün
değişmesinde herkesin hemfikir olduğu mevcut Anayasa, Siyasi Partiler
ve Seçim Kanunları öyle yapılmış ki sistem, lideri tek adamlığa
götürüyor. Milletvekilini halk seçmiyor. Liderin listede kazanabileceği
sıraya ve yere koyduğu isimleri halk sandığa atıyor ve tek adamlık orada
başlıyor. Sonra da yeniden seçilmek isteyen milletvekili lidere karşı
tavrını ona göre ayarlıyor. Aslında tek adamlık İslami ve insani bir durum
değildir. Ben sevdiklerimi daha çok uyarırım. Beni de uyaranlardan
memnun olurum. Hata yapmamanın yolu istişareden geçer.
“ESDK MODELİ TERK EDİLMEMELİYDİ”
1986-1990 döneminde TOBB Başkanlığı yaptınız. Siz döneminizde,
Turgut Özal ile birlikte ekonomik gündem oluşturuyordunuz. Bugün
ise bu kurumlar ile iktidar gündemlerini birbirlerinden bağımsız
yürütüyorlar. Sizce olması gereken hangisi ve neden?
Özal zamanında hükümetin, iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB ile istişare
ederek çözüm bulmasını yaşamış bir insan olarak bakan olunca da
Başbakan’ın onayı ile ESDK Ekonomik Sorunları Değerlendirme
Komitesini oluşturduk. O zaman ekonomik sorunların koordinasyonunu
bizim bakanlığımız yürütüyordu.. Aktif 5 Bakan ve iş dünyasını temsilen
TOBB Başkanı oda ve borsaları temsilen 4 Başkan yardımcısı ile
sorumlu sektör temsilcileri ve ilgili bürokratlarla çalışmaları sürdürdük. 4
yıl ülkenin ekonomik krizden çıkmasında etkili olduk. Zamanla başka
kuruluşların söz sahibi olma yarışı ve kulisi ile bu çalışmalar olumsuz
etkilendi ve çalışmalara son verilip, Bakanlar arasında Ekonomik
Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bence ESDK modeli terk
edilmemeliydi.

“ŞİMDİKİ ŞEYTAN ÜÇGENİ; YATIRIM-ÜRETİM VE İHRACAT”
Piyasadaki ‘Döviz, faiz ve borsadan oluşan şeytan üçgenini kırmak
için çok uğraştınız. Şimdi bu uğraş hangi yönlere kaydı? Şeytan
piyasanın hangi köşelerinde pusuda beklemekte?
Döviz -faiz-borsa üçgeninde çırpınan ekonomi şimdi yatırım-üretimihracat üçgeninde ilerliyor. Şeytan ise enerjide dışa bağımlılığımızın
etkilediği dış ticaret açığımızda ve sıcak parada gizli.
“ŞİMDİLERDE DİPLOMASİ GERGİN SEYREDİYOR.”
Bir Tayvan gezisinde, zor gülen, hatta gülme dersleri alan bir meclis
başkanını güldürmüşsünüz,ondan sonra fıkranın gücüne daha çok
inanarak, diplomasiyi fıkralandırmışsınız. Bugünkü diplomasinin en
büyük taktiği ne? Kozlarını ve kartlarını doğru oynuyor mu?
Fıkra yerinde anlatılırsa çok önemli gelişmelere pencere açar.
Uzlaşmaya aracı olur. Ne yazık ki şimdilerde diplomasi gergin
seyrediyor. Zafer Bey heyecanlı, atak, girişimci bir arkadaşımızdır ve
siyasete girer girmez hemen bakan olarak başladı. Abi olarak yarı şaka
söylenmiş bir tavsiye idi.
Zafer Çağlayan’a siyasete atılacağı dönem, "Dikkat et Zafer,
siyasetçilerin sözü acı biber gibidir, acısı sonradan çıkar.” Şeklinde
tavsiyede bulunmuştunuz. Çağlayan acısı sonradan çıkacak şeyler
yaptı mı? Bayrak bıraktığınız yerde ileriye götürüldü mü?
“BEN ERMENİ DEĞİLİM” LAFINI GENİŞ KİTLELERİ YATIŞTIRMAK
İÇİN SÖYLEDİM”
’Ben senden daha çok Hrant’ım. Ben senden daha çok Ermeniyim’
tavrını çok yanlış bulmuştunuz. "Ben Ermeni değilim, Türk’üm
derken belli bir seçmen topluluğunu mu nazara aldınız, bu
meselenin ne kadarını benimsiyorsunuz?
Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklere gönülden
bağlı biri olarak toplum hareketlerinin radikal görüşlerle tahrik ve tahrip
edilmesine karşıyım. Bu nedenle geniş kitleleri yatıştırmak için söylemiş
olabilirim. Herkes diğerinin kimliğine bürünme yerine karşı tarafa saygı
göstermeli diye düşünüyorum.
“BALKONDA NAMAZ KILMAMI KUSUR GÖRDÜLER”

Beyaz tişört, kırmızı eşofman ve güneş gözlüğünüzle kaldığınız beş
yıldızlı otelin balkonunda namaza durmanızın görüntülenmesi
eleştiri konusu olmuştu ama 2005’te Antalya’da bayram namazı
kıldığınız camide görüntülenmenize de çok kızmıştınız. Türkiye
inancını yaşamak konusunda ne kadar özgür bir ülke sizce?
Ne yazık ki ibadet üzerinde ön yargılı mahalle baskısı yıllardır ülkede
huzuru olumsuz etkiledi. Antalya’da bel fıtığından rahatsızdım. Odada
küçük çocuklar yerde oynuyorlardı, vakit de daralmıştı. Çocukların
oyununu bozmak yerine balkonda sandalyede oturarak namaz kılarken
bir gazete fotoğraflayıp haber yaptı. Sonradan anladık ki muhabirler otele
sokulmamışlar onlar da dışarıdan olumsuz bir tespit için bizleri
gözetlemişler. Kusur olarak bunu buldular.
İnsanların özel hayatları ibadetleri bir başka kesim tarafından istismar
edilmemeli. Camiye ibadet için gidilir gösteriş için değil. Foto muhabirinin
cemaati de tedirgin ederek insanların üzerinden atlayarak fotoğraf
çekmeye çalışması yakışıksız, saygısızca bir durum oluşturmuştu. Gayet
sakin uyardık.
“28 ŞUBAT ZİHNİYETİ ÜLKEMİZE ZARAR VERMİŞTİR”
Geçmişte sık sık yapılan müdahalelerden dolayı devlet yönetiminin,
‘‘9 kocalı Hürmüz'e’’ döndüğünü söylemiştiniz. Bugün askeri
müdahalelerin sindirilmesi, Hürmüz’ü nasıl etkiler?
Demokrasi ile yönetilen bir ülkede bazı güç odaklarının millet
egemenliğini hiçe sayarak güce dayalı bir anlayışla bu egemenliği
kendisinin kullanması milletin yaşayış biçiminden eğitime, kültür
unsurlarına ve her şeye müdahil olması toplumu geride bırakan,
gelişmesini engelleyen bir durumdur. Askeri müdahaleler özellikle de 28
Şubat zihniyeti ülkemize zarar vermiştir. Keşke o durumlara
düşülmeseydi. Bu gün her kesim kendi sorumluluğundaki işleri en iyi
şekilde yaparsa ve kesimler arasında uzlaşma esas alınırsa ülke daha
çabuk kalkınır.

