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“LİDERLER TURU” 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. 

Liderler Turu Programıyla birlikteyiz. TV5 Ankara stüdyolarında bugün DEVA 
Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Hoş bulduk, 

teşekkürler.  
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Bugün Ali Babacan’a sorularını sormak 
üzere gazeteciler Zeynep Gürcanlı, İbrahim Kahveci ve Mustafa Yılmaz 

bizlerle. Sizler de hoş geldiniz. Hemen konuya girmeye çalışacağım, çünkü 
Türkiye’nin gündemi o kadar yoğun ki iki bölümde yetiştirebilecek miyiz 

bilmiyorum, 2 saate yakın bir yayın olacak. Yeni anayasa tartışmaları bugün 
yine alevlendi, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 

“Bizim anayasa metnimiz hazır, ilgililere sunacağız” dediği bir metin ortaya 
çıkardı. Tabii bu metni henüz görmedik, okuma şansımız olmadı, ama yeni 

Anayasa’dan bahsetti. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin organlarından da 

yapılan açıklamada, “Bizim de anayasa metnimiz yazım aşamasında, 
sonuna gelindi” denildi. Diğer parti liderlerinden, siyasilerden çeşitli 

açıklamalar oldu. Sizin yeni anayasayla ilgili düşünceniz, özellikle MHP’nin 
veya AK Parti’nin hazırlayacağı anayasayla ilgili beklentiniz ve bu konudaki 

çalışmalarınızla başlayalım.  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bizim DEVA Partisi 
olarak tercihimiz parlamenter sistemden yana, güçlendirilmiş parlamenter 

sistem. Dolayısıyla bizim bütün hazırlığımız, mevcut sistemin en hızlı bir 
şekilde dönüşmesi ve parlamenter sistemin Türkiye’de uygulanmaya 

başlaması. Bugün yapılan açıklamalardan öyle anlıyoruz ki Hükümet 
tarafında, iktidar tarafındaki hazırlık mevcut sistemi, yani başkanlık 

sisteminin daha da tahkim edilmesi yönünde, dolayısıyla burada zaten taban 
tabana zıt iki ayrı görüş var. Üstelik iktidarın iki ortağının yaptığı 

açıklamalara baktığımızda da ciddi bir tutarsızlık var. Çünkü Sayın 

Cumhurbaşkanı ne dedi? Yeni bir Anayasa çalışacağız, görüşü olan herkesi 
davet ediyoruz dedi. Ama küçük ortak bugün; kendi anayasamız bizim bitti, 

100 maddede işi bitiriyoruz dedi, açıkladı geçti. 
 

Şimdi anayasalar toplumsal mutabakat belgeleridir aynı zamanda. 
Yani toplumsal mutabakat arayışıyla yapılan çalışmalardır. Hele hele buna 

iktidar önayak oluyorsa, yani iktidarın önayak olduğu bir anayasa 
çalışmasıysa, öncelikle bu geniş katılımı sağlayıp ondan sonra bu 

anayasanın hazırlanıp ortaya konması lazım. Dolayısıyla öncelikle yöntem 
olarak iktidar ortağının yaptığı bizim 100 madde hazır, açıklayacağız 

demesi, uygulamanın olmayacağı bir şey açıkçası, yani onu ne zaman 
uygulayacaklar, nasıl uygulayacaklar, hangi meclis aritmetiğiyle 

uygulayacaklar, oralarda büyük soru işareti var. Bizim çalışmamıza gelecek 
olursak, biz kendi anayasa değişiklik paketimiz, bizimki yeni anayasa değil, 



çünkü yeni anayasa için şu anda Türkiye’de ortamın uygun olmadığını 

düşünüyoruz, hızlı bir şekilde sistemin bir an önce güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme dönüşmesiyle ilgili mevcut anayasada değişiklik 

maddeleri, bizim çalışmamız bu.  

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- Öncelikle sistem değişikliği, sonra yeni 

bir anayasa yazımı gerekiyor.  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Evet, bu ortam 
biraz daha uygun olduğu zaman, biraz kutuplaşma ülkede azaldığı zaman, 

siyaset daha doğal bir zeminde akarken, ülkenin temel sorunlarıyla ilgili 
önemli bir çözüm aşamasına gelinmişken o noktada şöyle doğal bir ortamda, 

normal bir ortamda, böyle OHAL döneminde değil. Çünkü mevcut Anayasa 
biliyorsunuz OHAL döneminde apar topar değiştirildi, başkanlık sistemi öyle 

getirildi, yani olağan bir dönemde yapılmalı diye düşünüyoruz. Biz kendi 
çalışmamızı tamamladık, 74 maddelik mevcut Anayasadaki yasama, 

yürütme ve yargıyla ilgili maddeleri değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter 
sisteme geçmeyle ilgili bir çalışma. Ancak biz dedik ki; bunu kendimiz 

açıklamadan önce parlamenter sistemi isteyen diğer siyasi partilerle de 

görüşelim, görüş alışverişinde bulunalım, diyalog içinde olalım, istişare 
edelim, ondan sonra ortak bir mutabakat zemini yakalanınca açıklayalım 

dedik. Dolayısıyla biz şu anda diğer siyasi partilerin çalışmalarını bekliyoruz; 
yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti gibi, Gelecek Partisi gibi 

güçlendirilmiş parlamenter sistemi istediğini açıkça beyan eden partilerin 
çalışmalarını tamamlamalarını bekliyoruz.  

 
Gelecek Partisi biliyorsunuz açıkladı, onlar da kendileri açıklamayı 

tercih ettiler. Biz bitirdik, ama bekliyoruz. Diğer siyasi partiler; hazırız, 
görüşebiliriz dediği anda onlarla görüşeceğiz. Ama nihai karar her siyasi 

parti kendi hazırlığını önce toplumla paylaşsın, daha sonra diyalogla, 
istişareyle bu çalışmalar birbirine yaklaştırılmaya çalışılsın diye bir yöntemi 

tercih ediyorlarsa biz ona da uyarız, hiç önemli değil. Ama buradaki kilit 
kelime anayasayı çalışıyorsak, toplumsal mutabakat arayışı. Belki yüzde 

100 mutabakat sağlayamayabilirsiniz, ama bu arayış çok önemli, çünkü bu 

Anayasanın sahibinin herkes olması lazım, yani bir tane siyasi parti 
olmaması lazım, burada usulü biz çok önemsiyoruz.  

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- Pozitif ayrımcılık yapıyorum, Zeynep 

Hanımla başlayalım isterseniz. Zeynep Hanım, buyurun.  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Efendim, ben dış politika sormak istiyorum, 
ama oraya gelmeden önce aslında içinde bulunduğumuz dönemi biraz 

sormak lazım. Anayasayla başladık, öyle devam edelim. Şu anda 
görebildiğimiz hep şu: Yasalar çıkıyor, sonra kararnameler çıkıyor. O 

kararname 24 saat bile dayanmadığı oluyor, ikinci kararname çıkıyor, 
üçüncü kararname çıkıyor. Yani böyle bir ortamda kararname ya da 

yönetmeliklerin bile saatle ömrünün olduğu bir ortamda bir anayasa yapmak 
mümkün mü hakikaten?  



 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Geçenlerde bir 
gazeteci arkadaşımız güzel bir ifadede bulunmuş; bir çek kanununu 

yazamayanlar şimdi koskoca anayasayı yazmaya çalışıyorlar diye. Şu 

andaki sistemin zaten en önemli sorunu o. Şu andaki sistem, istişare 
mekanizmalarını hemen hemen tamamen sıfırlamış durumda. Eskiden 

mesela kararname dediniz, bir Bakanlar Kurulu kararnamesiydi 
biliyorsunuz, yani 25 tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı imzalar, ondan 

sonra yürürlüğe girerdi. Şimdi bütün bu sistem tek kişinin imzasına kaldı. 
Dolayısıyla kararname dediğimiz belgeler çoğunlukla gecenin 1’inde, 

2’sinde, gecenin bir karanlığında resmi gazetede yayınlanabiliyor ve 
yeterince göz bakmadan, yeterince uygulama testi yapılmadan birden 

düzenleme haline geliyor ve bunların çoğu da tekrar dönüp tekrar tekrar 
tekrar düzeltilmek zorunda kalınıyor, çünkü uygulama bulmuyor. İstişare iyi 

çalışsa, ilgili kesimlerle, sivil toplumla, meslek örgütleriyle beraber çalışılsa, 
ilgili bütün bakanlıklar gözden geçirilse, ondan sonra bu kararnameler 

yayınlansa bu kadar bu iş yap-boz tahtasına dönmez. Adeta şu andaki 
sistem koskoca ülkeyi, 84 milyonluk ülkeyi bir deney laboratuvarı haline 

getirmiş durumda. Neredeyse Türkiye bir deneme tahtası, yaz-boz, yaz-boz. 

Şu çeklerle ilgili düzenlemeye bir bakın, yani çeklerle ilgili kanun çıkıyor 
gecenin bir yarısında, ertesi gün Bakanlık açıklama yapıyor, bu kanuna 

uymayın diyor. Sonra bir başka düzenlemeyle de kanuna aykırı bir şekilde 
piyasaya; ya siz işte böyle idare edin, kanunu biz yanlış yapmışız anlamında 

mesaj veriliyor. Şimdi bu kadar büyük bir ülke, dünyanın en büyük 20 
ülkesinden birisi biliyorsunuz Türkiye ekonomi olarak, yani G-20 üyesiyiz. 

Küçülmüş haliyle bile hala en büyük 20 ekonomiden birisiyiz, bu koskoca 
ülke böyle yönetilemez. Böyle yönetilmeye devam ederse küçülür küçülür 

küçülür. Yani yönetim kapasitesi neyse ülkenin, ülkenin maalesef ekonomisi 
de o boyuta iner. Sürekli zemin kaybediyoruz zaten.  

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Efendim, siz aynı zamanda bakanlık da 

yaptınız AKP iktidarlarında, AK Parti iktidarlarında. O zaman, kararnameden 
bahsettiniz, nasıl alınırdı? Mesela herhangi bir yasa, kararname çıkacaksa, 

o bakanlar arasında bir istişare olur muydu? Siz bir öneri getirdiğiniz zaman 

mesela Tarım Bakanı farklı bir görüş söyler miydi ya da Dışişleri Bakanı 
bunun bu yönü var der miydi, öyle bir istişare ortamı mı vardı?  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Tabii tabii. 

Şimdi öncelikle bir yasanın genelde sahibi bakanlık olurdu, yasa tasarısının. 
O bakanlık önce bürokrasi seviyesinde, yani teknik seviyede ilgili kurumlarla 

bir yazışırdı, yani bizim böyle bir tasarımız var ne diyorsunuz diye. Onlar 
geldikten sonra nihayetinde bir taslak oluşurdu Bakanlar Kuruluna gelirdi. 

Bakanlar Kurulunda daha sonra bütün bakanlar incelerdi bakardı, kendisi 
konusuyla ilgili olan bakanlar daha yakından incelerdi kuşkusuz, bütün 

bakanlar imzalardı, arkasından başbakan imzalardı, daha sonra da Meclis’e 
gönderilirdi. Eğer kararnameyse direkt cumhurbaşkanına gönderilirdi, 

cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra o kararname yürürlüğe girerdi. Ama 
örneğin Cumhurbaşkanlığına gittikten sonra dahi oradaki Cumhurbaşkanlığı 



bürokrasisi de bir daha bir bakardı. Başbakanlıkta Başbakanlık Kararlar 

Genel Müdürlüğü vardı ve o genel müdürlük de bakardı, yani kaç gözden 
geçe-geçe-geçe yapılırdı ve bu kadar çok teknik hata asla olmazdı. Şu anda 

Türkiye tamamen bir deneme tahtasına dönmüş durumda. Bir kişi tamam 

yapalım diyor, ama çabuk yapalım diyor. Apar topar önüne bir şey 
getiriyorlar, imzalıyor, Resmi Gazetede yayınlanıyor, bir bakıyorlar olmadı, 

hadi tekrar değiştir, tekrar değiştir. Ama böyle bir ülke öngörülebilir olmaz, 
yani böyle bir ülkede hukuki güvenlikten bahsedilemez. Düzenlemelerin bu 

kadar sık değiştiği ve düzenlemelerle ilgili bu kadar sık hatanın yapıldığı bir 
ülke artık hukuk devleti niteliğini kaybetmekten öte, yani kanun devletin 

niteliğini bile kaybetmiş demektir. Çünkü kanunlarda bile ne yazıyor, bunu 
nasıl uygulayacaksınız, diğer düzenlemelere bakın, inanın öyle şeyler 

yapılıyor ki, yani o konuyla ilgili olan 3-5 kişiye telefon etseler, “ya böyle 
böyle bir şey düşünüyoruz ne diyorsun?” diye 3-5 kişiden bir görüş alsalar, 

inanın 1 saatlik iş. Bunu yapsalar bu kadar çok hata yapmazlar yani. Fakat 
maalesef ülke gerçekten çok kötü bir duruma düştü, her alanda da 

problemler büyüyerek devam ediyor.  
HASAN BASRİ AKDEMİR- Buyurun.  

 

MUSTAFA YILMAZ- Doğrudan Hasar Basri ister istemez günün en 
sıcak başlığı olarak anayasa tartışmalarıyla, çünkü bugün Sayın Bahçeli’nin 

açıklaması birdenbire tekrar bunu alevlendirdi yeni anayasa çalışmalarını. 
Günün en sıcak başlığı bu, ama sizi ilgilendiren en sıcak tartışmasıyla ilgili 

bir soru sormak istiyorum ben. Yine bu stüdyoda dile getirdiğiniz, tırnak 
içinde söylüyorum sizin ifadenizle, “Fren Ali” ifadeniz bir tartışma kopardı, 

üç-dört gündür de Türkiye’nin en önemli başlıklarından, tartışmalarından 
birisi oldu. Hakikaten merak ediyorum, yani Sanayi ve Teknoloji Bakanının 

tweet’ini kastediyorum. Orada size şu ithamda bulunuyor: Busan’da Kore 
yemeği yemediğiniz için kriz çıkaran, yurt dışı seyahatlerde otel yıldızı 

sayan, işte Mercedes dışındaki araçlara burun kıvıran bir genel başkan 
olarak suçladı. Ve neye fren oluyor, sanayiye olmuş olabilir mi diye bir 

ifadede bulundu. Nedir bu kriz, hakikaten Kore’de böyle bir kriz mi yaşandı? 
Biraz açar mısınız, çok konuşulduğu için soruyorum?  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi öncelikle 
şunu bir ortaya koymak lazım ki; tasarruf ruhu devlet yönetenler açısından 

esastır. Ve devletin malıyla, devletin varlıklarıyla kişisel şahsi varlık ve 
harcamaları birbirine karıştırmamak lazım. Şu andaki iktidardaki zihniyet 

tamamen şahsi varlıkla devlet varlığı iç içe geçmiş durumda zaten, bu farkı 
anlayamıyorlar; sorun da tam burada.  Şimdi bu konu nereden açıldı? Ben 

dedim ki; Ben Hazine Bakanlığım döneminde 2002 yılında oturduğum 
makam odasını hangi mobilyalarla teslim aldıysam aynı mobilyalarla teslim 

ettim dedim. Defalarca bu mobilyaları değiştirmeyi bilmez miydim dedim. 
Hatta koltukların kumaşı eskidiğinde kasasını tuttum sadece kumaşını 

değiştirttim dedim. Tasarruf ruhu en tepeden aşağıya böyle akar dedim. 
Şimdi bu devletin sahip olduğu varlıklarla ilgili çok önemli bir hassasiyettir, 

devletin sahip olduğu varlıklar.  
 



Gelelim öbür konulara. Şimdi şunu herkes bilir ki; bir bakan yurt 

dışına gittiği zaman o ülkenin büyükelçisi kendi makam aracını ziyaret eden 
bakana tahsis eder, bu arabalar da büyük çoğunlukla Mercedes’tir. Şimdi 

neyle neyi karıştırıyorlar? Şu andaki ülkenin ne kadar büyük bir israf 

çukurunda olduğunu biliyorlar, görüyorlar, kendi suçlarını-hatalarını 
kapatmak için bambaşka konuya çekmeye çalışıyorlar.  

 
Şimdi tablo çok açık, muhasebe çok açık. Ben ekonomi yönetimini 

devraldığımda bu ülkenin Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin toplamı 27 
milyar küsur, diyelim ki 28 milyar dolardı. Tam 136 milyar dolara çıkarttık 

biz bunu; tasarruf ettik, biriktirdik, dövizleri çar-çur etmedik. Bunlar ne 
yaptı? Ben ayrıldıktan sonra Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini eksiye 

indirdiler. Biz Merkez Bankası’nın yedek akçesine yıllarca dokunmadık. 
Bunlar ne yaptı? İki yılda 46 milyar TL’lik yedek akçeyi sıfırladılar, 

harcadılar. Muhasebe çok açık, neyin tasarrufundan bahsediyorlar, neyin 
harcamasından bahsediyorlar? Bizim tasarruf ruhu olmasa memleketin o 

kadar kısa zaman içerisinde bu kadar hızlı bir büyüme kat etmesi mümkün 
değildi.  

 

Kaldı ki diğer konulardaki rakamlar da çok çok açık. Bakın, sanayi 
değil mi? Sanayi üretimindeki rakamlara şöyle bir bakalım: Sanayiden 

üretilen katma değer bizim dönemimizde yıllık ortalama yüzde 6.6 artmış. 
İhracat yıllık ortalama yüzde 11 artmış, yıllık ortalamadan bahsediyorum. 

Ne olmuş, son 5 yılda ne olmuş ben ayrıldıktan sonraki dönemde? Sanayinin 
katma değerindeki artış yılda sadece yüzde 3, yani 13 yıl yüzde 6 ortalama 

büyüyen inmiş yüzde 3’e. İhracat yıllık ortalama yüzde 11 artarken şu son 
5 yılda ben ayrıldıktan sonra inmiş ortalama yüzde 2’ye artış. Sanayide biz 

gaza mı basmışız, frene mi basmışız? Tabii ki yatırımda, üretimde, ihracatta 
tabii ki ülke gaza basacak. Ama devlet kaynaklarını harcarken, tüyü 

bitmemiş yetimin hakkını harcarken tabii ki tasarruf edeceksiniz, tabii ki 
frene basacaksınız. Bunlarla neyle neyi karıştırıyor, ben anlamıyorum. Bu 

hatayı kapatamazlar.  Biz soruyoruz, şu 130… 
 

MUSTAFA YILMAZ- Özür dilerim Sayın Genel Başkan, son dönemde 

çok fazla siyasetin diline de pelesenk olan, iktidarın çok fazla kullandığı 
itibardan tasarruf olmaz. Mesela siz o dönemde bu tür harcamalara; hayır, 

böyle itibar olmaz diye itirazlarınız oldu mu, yaşadığınız böyle somut 
örnekler var mı?  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- İşte harcamalar 

sadece itibar konusu değil. Her türlü harcamada tasarrufun olması 
gerektiğini biz sürekli vurgulardık. Ve bütçe disiplinini eğer Türkiye 

sağladıysa, bütçe açığı Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde düştüyse ve 
Türkiye’nin faiz harcamaları da düştüyse, bunun tek sebebi bizim tasarruflu 

hareket etmemizdir, başka bir şey değil. Harcarken yerinde 
harcayacaksanız, dikkatli harcayacaksınız. Üstelik bu kendi malınız değil. 

Bak kendin sahip olduğunuz varlığı harcayabilirsiniz, bu insanların kişisel 
tercihidir. Ama devlet malıysa, devlet malına dikkat etmek zorundasınız. 



Devletin vergi gelirleriyle elde edilmiş bir birikimse buna dikkat etmek 

zorundasınız. Devletin yıllarca biriktirdiği döviz rezervini çar-çur 
edemezsiniz. Şimdi bütün bunlar ne biliyor musunuz? Malum hani popüler 

rakam 128, biz 130 hesap ediyoruz, bu 130 milyar dolar döviz rezervini 

bunlar çar-çur etti mi, iki yılda bitirdi mi? Merkez Bankası’nın şu andaki net 
döviz varlığı eksi 60 milyara düştü mü? Bunun üzerini kapatmak için 

gündem arkasına gündem bulmaya çalışıyorlar. Ve biliyorlar ki Türkiye’nin 
şu andaki çektiği ekonomik zorlukların temelinde israf var, gayet iyi 

farkındalar. Vatandaşlarımız da bunu çok çok iyi görüyor. 100 araçlık 
konvoylar, 1200 odalık saraylar, 8 devlet uçağıyla yurt dışı gezileri; şimdi 

vatandaş bunu görmüyor mu? Burada tasarruf ruhu olmazsa zenginlik 
olmaz, refah olmaz. Hele hele Türkiye gibi bir ülkenin daha kazanmadan 

harcaması, daha o refahı hak etmeden böyle borçlanarak harcaması ülkeyi 
bu hale düşürür. Dolayısıyla konuyu şu andaki iktidar  

 
MUSTAFA YILMAZ- Gündem saptırma olarak…  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Hiç sağa sola 

çekmesin. Biz soruyoruz, şu 130 milyar dolar nerede, onun hesabını 

versinler diyoruz, 130 milyar dolar nerede diyoruz. Şimdi büyük rakamı alıp 
konuyu başka yerlere çekmek doğru değil. Burada tasarruf iyi midir-kötü 

müdür, bunun cevabını versinler. Eğer tasarruf iyidir diyorlarsa da tasarruf 
etsinler. Yok, müsriflik iyi diyorlarsa da müsrifliğe devam etsinler, ilk 

seçimde göreceğiz ne olduğunu.  
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Burada tam konu İbrahim Kahveci’nin 
alanına geldi, İbrahim Beyden sorusunu alalım.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Evet, konu 

dönüyor dolaşıyor zaten işte çek yasasından…  
 

İBRAHİM KAHVECİ- Şimdi aslında geçmişle ilgili çok fazla soru 
sormak istemiyorum. Yani hayat gerçekten bir tecrübe aynı zamanda, siz 

çok genç yaşta Bakanlık devraldınız ve uzun sürede bu Bakanlığı yaptınız, 

hatta Dışişleri Bakanlığı da yaptınız. Ben kendi hayatımdan örnek 
veriyorum, geçmişe baktığım zaman, belki daha şurada iki ay-üç ay öncesi 

bile yaptığım bazı şeyleri keşke yapmasaydım diyebiliyorum. Ama bugün 
yapılan işlerin, yani siz rezervi 130 milyar dolar değil 530 milyar dolar da 

rezerv bıraksaydınız, bütçede de 2 trilyon para bıraksaydınız, bunların 
bugün çok daha felaket gideceğini hepimiz biliyoruz. Yani bugün yapılan 

yanlışları konuşmaya bile gerek yok. Ama geçmişe baktığımız zaman, 650 
milyar dolar döneminizde Türkiye’ye yabancı sermaye geldi 200 milyar 

doları doğrudan yatırım olmak üzere, yani Türkiye yabancı sermaye 
açısından akın edilen bir ülkeydi. Bugün daha fazla para var, ama kimse 

gelmiyor, zırnık gelmiyor; o başka bir şey. Bugünü Sayın Başkan konuşmak 
istemiyorum, hani bir ülke nasıl batırılır’ın bütün örnekleri sergileniyor, onun 

için onu konuşmak istemiyorum. Ama geçmişle ilgili bu 650 milyar dolar 
gelirken üretimi, sanayiyi, temel ekonomiyi daha fazla canlandırmak ve bu 



rezervleri de daha fazla güçlendirici, yabancı sermaye akımıyla değil de 

üretimle ve ihracatla kazandırıcı, daha az ithalat, daha fazla ihracatla 
kazandırıcı şöyle bir şablonu uygulasaydık daha iyi olurdu diye içinizden 

geçmişle ilgili bir muhasebe geçiyor mu?  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Yine hemen bir 

rakamla cevap vermeye başlayayım İbrahim Bey, şöyle: Türkiye’deki sabit 
sermaye yatırımı 2002-2015 arası, yani benim Hükümette olduğum 

dönemde yıllık ortalama yüzde 10 artmış. Kümülatif artış da yüzde 259 bu 
13 yıllık dönemde, sabit sermaye yatırımındaki artış. Bir de şu son 5 yıla 

bakıyoruz, yani ben ayrıldıktan sonraki son 5 yıla. Kümülatif artış yüzde 3, 
yıllık ortalama yüzde 0.6 bakın. Ben Hükümetteyken, ekonominin 

başındayken 13 yıl arka arkaya ortalama sabit sermaye yatırımındaki artış 
yüzde 10.4; bu reel enflasyon üzeri...  

 
İBRAHİM KAHVECİ- Bu sabit sermayede gayrimenkulü çıkarıyor 

musunuz, yoksa sabit sermaye yatırımlarının büyük bir kısmını gayrimenkul 
oluşturduğu için…  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Büyük bir kısmı 
değildir, şöyle: Asıl makine teçhizattır…  

 
İBRAHİM KAHVECİ- Makine teçhizat.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Makine teçhizat 

yüzde 80’dir, inşaat kısmı yüzde 20’dir genelde, yani yatırım kompozisyonu 
kabaca, yıl-yıl değişir ama. Yani yatırımdan bahsediyorsak kabaca yüzde 

80’i makine teçhizat, yüzde 20’si de bina-inşaattır. Dolayısıyla hepsi içinde 
bunun tabii, tamamı içinde, sabit sermaye. Ama bu ne demek? Bu ülkeye 

yatırım demek. Şimdi her yıl reel olarak yüzde 10 artarken 13 sene boyunca, 
son yıllarda reel sadece yıllık ortalama 0.6 artmış. Yani bu ülkeye beş yıldır 

yatırımda artış demek bu. Şimdi dolayısıyla hani sanayiye fren filan; kimin 
döneminde sanayi fren vermiş acaba? Siz istikrarı bozarsanız, güven 

ortamını bozarsanız, zaten sanayici yatırım yapmaz, sanayici kendisi frene 

basar, hükümetin bir şey yapmasına gerek yok.  Üstelik şu oldu 
biliyorsunuz: Benim Bakanlığımın son üç yılı, yani 2012-2015 arası 

sanayiyle inşaat sektörü arasında biz Hükümet içerisinde ciddi farklılıklar 
yaşadık. Benim 2011-2012’den itibaren yaptığım bütün konuşmalara bakın, 

ben diyordum ki; yatırımlarda ve kaynak harcamalarında sanayiyle 
gayrimenkul arasındaki denge bozuluyor. Sanayiciler gayrimenkul 

yatırımlarına yöneliyor. 30 yıllık sanayiciler diyor ki; 30 yıldır sanayide 
kazanamadığımı üç yılda bir gayrimenkul projesinde kazanıyorum, niye ben 

sanayiyle uğraşıyorum ki diyordu. Biz o zaman ne yaptık? Emsal artış harcı 
gibi, değer artış vergisi gibi vergiler getirerek bu emsal değişikliğiyle yapılan 

ölçüsüz kazancı, ölçüsüz rantı makulleştirip sanayiyle gayrimenkul 
arasındaki dengeyi kurmak için çalıştık. Ama buna da en büyük muhalefet 

kimden geldi? Sayın Erdoğan’dan geldi. Önce Başbakan olarak, sonra da 
Cumhurbaşkanı olarak bunu engelledi, bize bu yasaları çıkarttırtmadı. Hatta 



bakın bu gayrimenkul zihinlerinde o kadar kodlanmış ki geçen bir ifadesi 

oldu, benim aklım durdu inanın, aklım durdu; Yani hani vatan şehit kanıyla 
vatan olur, toprağın vatan olması için şehit kanı gerekiyor diyor. Aynı diyor 

hani arsa-arazi gibi diyor. Yani araziyken arsa yaparsan değerleniyor ya, 

onun gibi diyor; zihin buralarda. İnanın ben çok endişelendim. Yani en milli 
konularda dahi zihin gerisinde böyle arazi-arsa benzetmesi yapılıyorsa, hani 

araziyi arsa yapıp kıymetlendirin benzetmesi yapılıyorsa, artık bu ülkenin 
ekonomisinin gideceği yer bellidir. Yani bu çukurun daha dibine gider bu 

ülke. Yani bu zihniyetin önce bir değişmesi lazım, bu arsa-arazi takıntısından 
kurtulunması lazım. Şimdi Kanal İstanbul mesela niye bu kadar gözde?  

 
İBRAHİM KAHVECİ- Oraya geçmeden ben şu noktayı tekrar 

sormak istiyorum, vurgulatmak istiyorum, çünkü sizin üzerinizde çok fazla 
söylenen bir cümle, evet ben şahidim, şuna şahidim: Sizin 2012, 2013, 

2014, özellikle bu dönemlerde sanayinin gelişmesi yönünde çok fazla 
açıklamalarınız oldu, çok fazla konuşmanız oldu, ama bir türlü icraata 

geçmedi. Kamuoyunda şu bilinmiyor: Bu icraata geçmeme sebebi yukarıdan 
engellendiği noktasında bilinmiyor. Yani siz bu yasaların hepsini hazırladınız, 

ama uygulamaya geçmedi yani.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Uygulamaya 

geçmedi, çünkü Sayın Erdoğan bizzat kendisi engelledi, Başbakanken de 
engelledi, Cumhurbaşkanı olduğunda da engelledi. Çünkü bu gayrimenkul 

rantının o kadar büyük lobisi var ki, o kadar çok insan para kazanıyor ki bu 
işten. Diyelim ki İstanbul’da gerçekten bir arazi, bunu arsaya çevireceksiniz. 

Üstelik arsaya çevirirken de emsalini yükselteceksiniz. Buradaki oluşan rantı 
düşünebiliyor musunuz? Ama bu rant tabii bir gayri resmi ve kayıt dışı 

oluşuyor, gayri resmi ve kayıt dışı olarak dağıtılıyor. Yani yerel 
yönetimlerden tutun da her yere, her yere bu rant dağıtılıyor. Dolayısıyla bu 

işin çok güçlü lobisi var, herkes para kazanıyor, ama memleket zarar ediyor. 
Çünkü bütün kaynaklar, projeyle ilgilenen, projeye izin veren, önünü açan, 

emsalini yükselten, herkesin kazandığı bir projeyken insanlar gidip de daha 
uzun vadede sonuç getirecek sanayiye yatırım yapmayı tercih etmemeye 

başlıyorlar doğal olarak. Benim o 2012’den itibaren yaptığım uyarılar hep 

bunaydı. Yani onlarca kürsü konuşmam var, onlarca televizyon programım 
var, gazete manşetleri var. Bu inşaat sektörüyle, yani gayrimenkul 

sektörüyle sanayi sektörü arasındaki denge bozuluyor, yarın bu ülkeyi 
sıkıntıya sokacak, yarın kriz çıkacak diye defalarca uyardım. Ama o büyük 

lobi Sayın Erdoğan’ı da etkisi altına alarak buna maalesef izin vermedi.  
 

İBRAHİM KAHVECİ- Yasalar çıkmadı.  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Yasalar çıkmadı. 
Hala çıkmadı, şu anda hala bunlar yapılıyor biliyorsunuz, hala büyük 

şehirlerde… 
 

İBRAHİM KAHVECİ- Yok, o yasaların çıkmasını artık beklemiyoruz 
da…  



DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ha, yani bugün 

de çıkmadı, yok yani, çünkü işlerine gelmiyor. Ve maalesef bu imar rantları 
aynı zamanda siyasetin gayri resmi finansmanın aracı olarak kullanılıyor. 

Siyasetçinin gayri resmi finansmanının aracı olarak kullanılıyor. Şimdi 

rakamlar o kadar büyük ki, yani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim: 
Türkiye’de yolsuzluk diye tanımlayabileceğimiz olayların, hani kümülatif, 

son 20 yıla bakın; en az üçte ikisi buradadır rakamsal büyüklük olarak, en 
az üçte ikisi buradadır. Şimdi biz piyasanın içinden gelen insanlarız. 

Piyasada ne oluyor-bitiyor iyi biliyoruz. Kaç tane müteahhit bana tam o 
işlerle uğraşırken geldi anlattı özel, bire-bir görüşmelerimizde. Bana maliyet 

tablolarını gösterdi, işte; Sayın Bakanım, bu projenin fizibilitesi şu şekilde 
dedi,  Biz bunun emsalini aldık 1’den 2’ye çıkarttık. 1’den 2’ye çıkarınca şu 

kadar ilave inşaat hakkımız doğdu. Ama şu kadar ilave inşaat hakkını da 
ben şunlara, şunlara, şunlara dağıttım. Bu izinleri aldım, emsali değiştirdim, 

böyle yürüyoruz. Ama şikâyetleri de şuydu hani dürüst çalışma niyetinde 
olan arkadaşların diyelim, yani hani yanlış yapıyorlar, ama keşke dürüst 

çalışabilsek: Vergisini alsa da devlet, şundan yüzde 20 alacak, biz de bilsek 
yani, hiç olmazsa kime ne vereceğimizi bilsek. Şu andaki sistemde kime ne 

vereceğimizi de bilemiyoruz. Bir yandan projeyi yapıyoruz, ama bir yandan 

da o kadar çok talep var ki, kime ne vereceğimizi bilemiyoruz. Kaç tane 
müteahhit geldi bana bunları anlattı bu yasayla uğraştığımız dönemlerde. 

Ama olmadı, engellendik, bunların hepsi kayıtta. Dolayısıyla bizim bu 
ülkenin sanayisine fren yapanların, fren yaptıranların bu ülkeyi ne hale 

düşüreceğini önceden uyarmıştık. Ve işte bakın yani sabit sermaye yatırımı 
son 5 yılda yıllık ortalama 0.6, yüzde 1 bile büyümemiş, düşünebiliyor 

musunuz yani? Sanayiden üretilen katma değer yıllık ancak yüzde 3 
büyümüş ben ayrıldıktan sonra, bizim dönemimizde rakamlar çok daha 

yüksek. Biz başladığımızda İbrahim Bey, ihracat Türkiye’nin 36 milyar 
dolardı, bunu 132 milyar dolara çıkarttık. Ben bitirdiğimde 143 milyar dolar 

civarındaydı bu ülkenin ihracatı. Şimdi kim iddia edebilir sanayiye frenmiş, 
yok bilmem üretime karşı çıkmak; böyle bir şey olabilir mi, Türkiye 

topyekûn kalkındı. Asıl ülkenin krize girmesinin sebebi bizim yapmak 
istediğimiz reformları engelleyen Sayın Erdoğan’ın kendisi, başka birisi değil 

yani. Diyeceksiniz ki, etrafında yanlış insanlar var. İyi de, o etrafındaki 

insanları da o oluşturuyor yani. Kimse kusura bakmasın, kendi seçiyor 
etrafındakileri. İşine gelmeyen insanları nasıl uzaklaştırdığını görüyoruz. 

Ama işine gelen insanlarla yanlış insanlar dahi olsa nasıl yan yana 
durabildiğini de görüyoruz. Dolasıyla kimse suçu başka yerde aramasın. 

Hele hele şu andaki sistemde, şu andaki sistemde bütün yetki tek bir kişide 
toplandı mı, tek imzada toplandı mı? İşte bir imza atıyor, kararname çıkıyor 

değil mi? Demek ki bütün sorumluluk da artık tek kişide toplanmış durumda. 
Yani burada kaçacak bir yer yok. Üstelik Sayın Erdoğan ne diyor? Benim 

alanım ekonomi diyor değil mi? Yani bizim dönemimizde işler iyiyken ne 
diyordu? Benim alanım ekonomi diyordu, son dönemlerde ben hiç 

duymadım kendisinden, yani benim alanım ekonomi demedi hiç son 
dönemde.  

 



İBRAHİM KAHVECİ- Aşıyı sordukları zaman, benim alanım 

ekonomi dedi Sayın Başkanım.  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Allah’tan sağlık 

değilmiş yani.  
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Sözü Zeynep Hanıma vereceğim, ama 
bence çok önemli bir kısım vardı. Siz dediniz ki; işte bir inşaatçı geldi, işte 

şunlara şunlara şunlara diye tarif ettiniz yani olayı. Belki de bütün bugünün 
sıkıntısı, o şunlara şunlara’nın, onların kim olduğunu bilmememiz, bunların 

konuşulmaması, bunların ifşa edilmemesi olabilir mi? Bunları artık ifşa 
etmek gerekmez mi?  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Aslında şöyle: 

Siz İstanbul’da hani mesleğiniz gereği şöyle özel sohbet, böyle kalabalık 
değil özel sohbetlerde ayrı ayrı diyelim ki inşaat sektöründeki şöyle bir 10 

kişi çağırın özel sohbetlerde sorun. Size aşağı yukarı aynı listeleri çıkarırlar 
ve yüzde 80-90 ihtimalle de o listeler aynı.  

 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Şu an görevdeler mi yani?  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Aynıdır yani.  
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Görevde olan insanlar mı bunlar?  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Tabii ki öyle, bir 
kısmı hala görevde. Bir kısmı belki hani ayrılmış olabilir, bilemiyorum yani.  

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- Maalesef.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ama şu var ki, 

eğer ülkede yanlışlık oluyorsa, mesela ülkede en büyük problemlerin olduğu 
mesela bankerler krizi yaşadı değil mi Türkiye, bankerler battı. Şimdi 

bankerler o zaman battı, insanlar mağdur oldu. Neydi o dönemde? Zayıftı, 

hükümet zayıftı, yolsuzluk çok büyüktü ve arka planda bir sürü ilişkiler 
vardı. Yani devlet yetkilileriyle o bankerler arasında ilişkiler vardı. Devlet 

denetleme ve düzenleme görevini yapamıyordu.  İkinci krizi ne zaman 
yaşadık? 1999-2000-2001, 20 tane bankanın battığı dönemde yaşadık. 

Tablo aynı; devlet zayıflamış, düzenleme ve denetleme görevini devlet 
yapamıyor ve arka plan ilişkiler var. Şu anda işte bitcoin faciası yaşıyoruz 

değil mi? Bir borsa gidiyor ortadan sadece 2 milyar dolar. Sonra bakıyoruz 
bir sürü fotoğraflar, şunlar bunlar; aynı. Şimdi devlet zayıflıyorsa, devletin 

düzenleme ve denetleme kapasitesi zayıflıyorsa ve arka plandan yanlış 
yapanlarla devlet yetkilileri arka plan ilişkilerle işleri yürütmeye başladılarsa 

nihayetinde dönüyor dolaşıyor bu vatandaşımıza büyük maliyet olarak 
dönüyor.  

 



İBRAHİM KAHVECİ- O fotoğraflar o zaman tesadüf değil, 

bakanların makam odalarında çekilen fotoğraflar?  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bilemiyoruz, 

oralarını bilemiyoruz. Ama bu fotoğraflar, yani herhalde bakanların dikkatli 
olması lazım kiminle görüşüp kiminle görüşmediklerini yani?  

 
İBRAHİM KAHVECİ- Makam odası ama.  

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Ama bir de başka şeyler de var efendim.  

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bilemiyorum, 
yani bu somut olaylardan böyle yola çıkıp da şimdi şey yapmak doğru değil. 

Ama herkesin bildiği bir gerçek var ki eğer büyük yanlışlıklar varsa, bu 
büyük yanlışlıklar, büyük hatalar, büyük mağduriyetler, büyük batışlar, yani 

devlet yetkililerinin tamamen bilgisi dışında olmaz, mutlaka bilenler vardır 
yani. Vardır ve orada özel ilişkiler vardır. Şimdi bizim dönemde niye hiç 

olmadı? Ben şunu soruyorum: 2012’den 2015’e kadar niye böyle banker 
faciası yaşamadık? Niye bir tane banka batmadı? Niye böyle bitcoin falan 

olmadı? Mümkün mü? Devleti enselerinde hissederdi herkes. Mümkün mü? 

Yeni banka kurmak için 600 milyon dolar biz öz sermaye şartı getirdik, 
biliyorsunuz o dönemi. 600 milyon dolar sermaye getirmeyen bu ülkede 

banka kuramaz dedik. Sermayesiz banka kur, milletten mevduatı topla, 
ondan sonra kaç git; böyle bir şey var mı? Ama şu anda bankacılık dışında 

pek çok sektör var artık yani, finans geniş bir alan ve böyle insanları çarpıp 
geçebilecekleri çok farklı alanlar var, burada devletin uyanık olması lazım. 

Devletin denetleme ve düzenleme görevini yapması lazım, devletin işi bu, 
varlık sebebi bu. Devletin varlık sebebi; vatandaşını aynı zamanda korumak, 

vatandaşın mağduriyetini engellemek ve kötü niyetlerin önüne geçmek.  
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Zeynep Hanım.  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Efendim, ama şimdi siz anlattınız, dediniz ki; 
işte birtakım müteahhitler geldi bana açık açık söylediler, genelde aynı 

isimler söylendi dediniz.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ya bundan bizi 

kurtarın dediler. Yani bir düzenleme yapın ki kimse bizden talepte 
bulunmasın. Biz gidelim dürüstçe devlete vergimizi yatıralım, bundan sonra 

işimizi yapalım dediler ve biz bunun hazırlığını yaptık.  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Anlaşılıyor ki o dönemde böyle bir şey vardı. 
Sadece siz değil geçmişte yine sizinle beraber bakanlık yapmış olan Bülent 

Arınç’ın ben parsel parsel diye çıkışını hatırlıyorum, bu hepimizin 
hafızalarında. Fakat bunların hiç birinin üzerine gidilmedi. Hiç kimse, yani 

böyle ucundan birtakım şeyleri bir duyduk, birtakım yolsuzluk olaylarını 
duyduk, imaları duyduk, söylentileri duyduk, ama hiçbir şeyin üzerine 

gidilmedi. Yani…  
 



DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ama burada 

iktidarda süreklilik olduğu için henüz, yani bu işlere bakılması için, yani idari 
denetim ve yargı denetimi için ki yargı denetimi de yapılamıyor, çünkü yargı 

da Hükümetin çok büyük etkisi altında biliyorsunuz. Ancak bir iktidar 

değişikliği olması lazım ki bütün bu konulara idari denetim ve yargı denetimi 
uygulanabilsin. Yoksa zor, yapmazlar yani, izin de vermezler tabii. Çünkü 

sağa-sola bulaşır, her yere bulaşır bu tür şeyler, onun için korkarlar yani.  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Şimdi ekonominin durumundan bahsettiniz. 
Bunun tabii bir dış politika yansıması da var. Mesela bunu ben özellikle şu 

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde çok somut olarak gördüğümüzü 
düşünüyorum. Yani hepimiz dikkat kesilmiştik ABD Başkanı Joe Biden’ın 

1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi üzerine herkes dikkat kesildi ve 
şunu duymak istedi Sayın Erdoğan’dan: Son derece sert bir çıkış, bir “ey” 

ile başlayan bir hitap ve arkasından da hani birtakım önlemler. Hani çünkü 
biraz Türkiye’yi ve bütün Türk vatandaşlarını töhmet altında bırakan bir 

tarihi karardı o. Fakat biz bunu duymadık. Bu size göre ne kadarı 
ekonomiyle ilgili? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bir kısmı 
ekonomiyle ilgili kuşkusuz. Yani Türkiye’nin bugün rezervleri yerinde 

dursaydı, o rezervleri çar-çur etmeselerdi, o 130 milyar doları eritmeselerdi, 
Türkiye’nin rezervi yerinde dursaydı, Türkiye’nin küresel anlamda itibarı 

yerinde olsaydı, güvenilir bir ülke olsaydı, Türkiye böyle kaybetmenin 
maliyetli olacağı değerli bir ülke olsaydı bu kararı alamazlardı. Niye yıllarca 

almadı Amerika Birleşik Devletleri? Ben Dışişleri Bakanlığı da yaptım 
biliyorsunuz, yani Ekonomi Bakanlığı yaptım, Avrupa Birliği Bakanlığı 

yaptım, Dışişleri Bakanlığı yaptım, niye bizim dönemimizde böyle bir telaffuz 
çıkmadı? Niye o tırnak içerisinde soykırım ifadesini kullanamadılar? Çünkü 

Türkiye’yi kaybetmekten korktular? O zaman Türkiye’nin diplomasisi 
çalışıyordu, Türkiye’nin diplomatları seferber ediliyordu, başkentlere 

gönderiliyordu. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları seferber ediliyordu. Yani 
şu anda hiçbir şey yokmuş gibi geçiştiriliyor. Ve 24 Nisan açıklandığı gün, 

24 Nisan soykırımı açıklandığı gün bakıyorsunuz aynı gün Kuzey Irak’ta 

operasyon başlıyor, PKK operasyonu başlıyor. Denk mi geldi, denk mi 
getirildi bilemiyoruz orasını. Ama ne var burada? Bunu bir unutturma, bunu 

gündeme getirmeme çabasını görüyoruz, çünkü Sayın Erdoğan’ı herkes 
biliyor, yani istese ne kadar sert çıkabilirdi, daha önce yapmadığı şeyler de 

değil. Ama ne var? İtibarı kaybetmiş bir ülkenin, ekonomik gücünü 
kaybetmiş bir ülkenin işte uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukuk 

alanında da nasıl büyük bir hezimete uğradığını hep beraber gördük, şahit 
olduk. Madem bu kadar önemsiz bir şey, niye yıllarca bu ülke uğraştı? Niye 

bu ülkenin dışişleri bakanları, diplomatları, sivil toplum kuruluşları, meslek 
örgütleri seferber oldu dünyanın her yerinde? Aman soykırım ifadesi 

geçmesin, aman soykırım diye bir tanım olmasın diye niye uğraştık bu 
kadar? Yani bu kadar emek, bu kadar çaba niye gösterildi yıllarca; onu 

sormak lazım. Üstelik bu hani dense ki AK Parti hükümetlerinden önce boş 
işlerle uğraşmışlar, dolayısıyla bizim için şimdi önemli değil bu ifade; onu da 



diyemezler, çünkü AK Parti iktidarı döneminde de çok uğraşıldı bu işle. Şimdi 

bu kadar önemli meseleyi ki Türkiye uzunca sürecek bir karanlık koridora 
girdi bu mesele 1915 olaylarıyla alakalı, bu çok önemli bir konu bakın, çok 

çok önemli.  

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Ne getirir?  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Biliyorsunuz 

uluslararası hukukta bunun aşamaları var, aşama-aşama gidebileceği çok 
kötü yerler var yani. Ki burada Biden’ın açıklamasında yani ilişkileri herhalde 

tamamen koparmamak ya da onarabilecek aşamada tutmak için Osmanlı 
dönemine bir vurgu yapmışlar. Yani Osmanlı dönemine vurgu, sanki hani 

Türkiye Cumhuriyeti’yle o dönemi en azından ayrı değerlendirme, 
dolayısıyla olabilecek ilerideki hukuki komplikasyonlara karşı bir alan tutma 

gibi ben onu okudum ve olumlu bir şekilde okudum onu.   
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Ama Düyun-u Umumiye yaşamış bir, onun 
borçlarını ödemiş bir Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle bir devamlılığı 

uluslararası hukukta kesmeniz mümkün değil ki.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ama 

nihayetinde şu olacaktır: Nihayetinde bu iş parlamentolara gelecektir, 
Amerika’da Kongreye gelecektir, nihayetinde ulusal parlamentolara 

gelecektir. Şimdi oralarda bu işler değerlendirilirken ileriki aşamalarda bu 
işi ileriki aşamalardaki o kötü aşamalara gitmesini önlemenin en önemli yolu 

Türkiye’nin bir an önce güçlenmesi, bir an önce ayağa kalkması, bir an önce 
yeniden itibarlı bir ülke haline gelmesi. Şu anda Türkiye şamar oğlanına 

dönmüş durumda, şu Mısır’la ilişkilere bakın Allah aşkına, böyle bir şey olur 
mu? Daha yeni yeni, en son şu pandemi öncesindeki Birleşmiş Milletler 

toplantısında; ben onun oturduğu masaya oturmam, ben onun elini sıkmam 
diyorsunuz, ondan sonra yalvar yakar heyetler gönderiyorsunuz şu 

heyetlerle bir görüş ne olur diye. Dışişleri Bakanları çıkıyor Mısır’ın ne diyor; 
Türkiye bizim şartlarımızı önce kabul edecek, biz ondan sonra onlarla 

görüşmeye başlayacağız diyor. Türkiye böyle muameleyi hak eden bir ülke 

mi? Hani ne oldu? Bizim ulusal onurumuz bu mu yani? Bu hale mi düşürülür? 
Burada gerçekten Türkiye’nin çok büyük bir zemin kaybı var, çok büyük bir 

zemin kaybı var. Bunun belki içerideki bu özellikle ekonomiyle ilgili sorunlar 
o kadar ağır ki ve vatandaşımız o kadar bu ekonomiyle ilgili sorunların 

altında eziliyor ki şöyle bir insanlar başını kaldırıp ülkenin durumu nedir, 
uluslararası platformda Türkiye’nin durumu nedir, gücü nedir, buna bakacak 

halleri yok insanların. Şimdi bu Amerika’yla ilişkilerde mesela şu yaşadığımız 
garip olaylara bakın. Yani 2,5 milyar dolar para verip Ruslardan satın 

aldığımız S-400 füze sistemini kullanamıyoruz. Kapağını aralık diye ilk parti 
yaptırım geldi değil mi? Tekrar hemen kapağı kapatıldı, yani ne olur-ne 

olmaz diye, şimdi ekonomi zayıf diye. S-400 aldığımız için F-35 projesinden 
attılar bizi. Son haftalarda bir de resmen de çıkarıldık projeden. F-35’e de 

biz milyarlarca dolar para vermiştik, o kadar mühendislik emeğimiz var, 
proje emeği var, sadece doğrudan para değil yani, bir de angaje oldu tüm 



sistem. Yani OSTİM’deki sanayicilerimiz bile, Ankara OSTİM’deki 

sanayicilerimiz bile bu proje için heyecanlanıyordu. Ne oldu sonuçta? Kaybet 
kaybet kaybet. S-400’ü kullanamıyoruz, kaybettik. S-400’e verdiğimiz 

parayı boşa harcadık, kaybettik. F-35’i alamadık, projeden atıldık, F-35’e 

verdiğimiz parayı kaybettik. Bu mu diplomasi ya? Bu mu uluslararası 
ilişkiler?  

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Ruslar turist göndermiyor.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Zaten ben hep 

söylüyorum bakın, Türkiye’nin şu anda bir dış politikası yok, Türkiye 
uluslararası planda bakıldığı zaman bir hırçın, saldırgan ülke ve aynı 

zamanda kötü yönetilen bir ülke, öngörülemeyen bir ülke durumunda, 
Türkiye’nin maalesef algısı bu. Şimdi bu ülke uluslararası çıkarlarını da 

koruyamıyor. İşte Doğu Akdeniz’de bizim gerçekten haklı olduğumuz pek 
çok konu var, ama koruyamıyoruz. Hani bizim araştırma gemisi nerede, ne 

oldu?  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Antalya Körfezinde.  

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Hani üzerinde 

koca kırmızı Türk Bayrağını boyayıp da gönderiyorduk, arkasına da iki tane 
savaş gemisi takıyorduk, ne oldu, nerede o gemi, niye sesleri çıkamıyor? 

İşte sizin ekonominiz zayıflarsa boynunuz böyle bükülür. Ekonomiyi düzgün 
yönetmezseniz, ülkenin itibarını uluslararası arenada böyle güvenilir bir 

aktör olarak koruyamazsanız böyle boynu büyük gezerseniz. Soykırımı 
kelimesini kullanır Amerikan Başkanı, sesinizi çıkaramazsınız, ülkenin 

düştüğü durum bu. Dolasıyla her alanda Türkiye’nin büyük kaybı var, ama 
özellikle bu dış politika konusundaki sorunlar ki ben bunu sadece 

kişiselleşmiş bir ilişkiler seti diye tanımlıyorum, dış politika demiyorum, yani 
bir kişinin duygularıyla, dürtüleriyle oluşan bir ilişki seti, bugün böyle, yarın 

böyle, her an değişebilir yani. Bu dediğimiz, yani sık hata yapan, ne olacağı 
belli olmayan, ne yapacağı belli olmayan bir aktör şu anda Türkiye ve bunun 

da tek sorumlusu var, başka birisi değil yani.  

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- Mustafa Bey.  

 
MUSTAFA YILMAZ- İktidarla iktidardan ayrılan partiler arasında 

şöyle bir diyalog var: Partilerinizi kurduğunuz andan itibaren geçmişteki 
başarıları sahiplenme, başarısızlıkları karşı tarafa ihale etme noktasında. 

Hem bir gazeteci olarak, hem de vatandaş olarak bizi nasıl ikna edeceksiniz? 
Hakikaten sonuçta 18 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Ama işte Mustafa 

Varank’ın sizinle attığı tweet’le de bağlantılı olarak soruyorum. Hep şöyle bir 
yaklaşım var: Yani iktidar diyor ki, ekonomide, dış politikada yapılan 

yanlışlıkları size ihale ediyor veya Sayın Davutoğlu’na, ama sizin 
açıklamalarınızda da o dönemki yanlışlıkların tamamının iktidar, yani 

bugünkü Cumhurbaşkanı ya da çevresindeki atfedenlere bir yaklaşım var. 
Nasıl ikna edeceksiniz bizi, yani biz nereden anlayacağız kimin daha az 



sorumlu olduğunu? Bir bunu sormak istiyorum.  Bir de, şimdi ilginç geldi 

bana, bir izleyicimiz atmış, McKinsey’le ilgili diyor ki, McKinsey Anlaşması 
için bir tazminat ödendi mi diye. Onu bulmaya çalışıyorum, bir saniye lütfen.  

 

ZEYNEP GÜRCANLI- McKinsey.  
 

MUSTAFA YILMAZ- Evet, McKinsey.  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şubat 2018’de 
anlaşma oldu, sonra…  

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Evet, bir danışmanlık şirketiyle anlaşma 

olmuştu.  
MUSTAFA YILMAZ- Danışmanlık şirketiyle anlaşma, sorunun tam 

halini bulmaya çalışıyorum da.  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Sonra çok bunun şeyi çıkınca…  
 

MUSTAFA YILMAZ- Bir tazminat ödendi mi, hakikaten bilginiz var 

mı o konuda?  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bilmiyorum 
bilmiyorum. Ama danışmanlık sözleşmesi olsa olsa ne olacak? Bunlar birkaç 

milyon dolar mertebesindeki sözleşmelerdir, öyle ahım şahım şeyler değildir 
yani.  

MUSTAFA YILMAZ- Peki, birinci sorumla ilgili ne diyorsunuz?  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bilmediğim bir 
konu, onu hükümet yetkililerine sormak lazım ne yaptılar, ne ettiler yani. 

Asıl burada büyük konular var, çok büyük rakamlar. Tabi devletse mesele 
küçüğü-büyüğü olmaz, her konu mutlaka incelenir, bakılır, hak yerini 

mutlaka bulur, ama bilmediğim bir konu. O da tabi garip bir şey, yani 
kendilerini öyle köşeye sıkıştırdılar ki bunlar, o dönem hatırlarsanız yabancı 

düşmanlığı var, bizim oluşturduğumuz ekonomik başarının üzerine 

oturdular ve ne yaptılar? Biz çok güçlüyüz, bizden büyük başka kimse yok, 
Ortadoğu’da bizden habersiz yaprak kımıldamaz, bu bölge bizden sorulur 

falan filan. Şimdi ekonomi güçlüyken, tamam, bu havayı at iyi, ama ondan 
sonra ne oldu? İş döndü dolaştı başka bir yere geldi. Baştaki sorunuza 

dönecek olursak, şu çok açık bakın: Benim sorumlu olduğum alanlar nedir, 
temel üç alan değil mi? Birincisi, ekonomi. Benim ekonomide görev 

yaptığım, sorumlu olduğum, işin başında olduğum dönemde Türkiye 
ekonomisi tarihte görülmeyen oranlarda büyümüş, ihracatımız tarihte 

görülmeyen oranlarda yükselmiş, enflasyon 34 sene sonra tek haneye 
düşmüş, bakın 34 sene iki haneli, üç haneli giden enflasyon 2 yılda tek 

haneye düşmüş ve bu ülkenin faizleri yüzde 66’dan hazinenin faizi inmiş 
yüzde 4.6’ya, bunlar hepsi benim ekonomi yönetiminde olduğum dönemde 

olmuş, muhasebe çok açık yani.  
 



Avrupa Birliği Bakanı olduğum dönemde 33 tane faslın 2 tur 

taramasını yapmışız, 10 tane faslın açılış kriterlerini yerine getirip 10 tane 
faslı müzakereye açmışız, bir tane faslı kapatmışız, bunun tamamını 3 yılda 

yapmışız. Dışişleri Bakanı olduğum dönemde Türkiye’nin itibarının tavanda 

olduğu bir dönem. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, Zeynep Hanım 
da o dönemi iyi takip etmiştir, yüzde 79 bir oy oranıyla seçildik, gizli oy. 

Güvenlik Konseyine ve Türkiye’nin tarihindeki bu ikinci seçim oldu, daha 
öncekindekinde sadece bir yıllığına başka ülkeyle paylaşmışız, ilk defa 2 

yıllığına seçildik ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda o gün itibariyle 193 
ülke vardı. 193 ülkenin temsilcilerinin gizli oyuyla Türkiye yüzde 79 oyla 

seçildi; itibar budur, dolayısıyla hesap çok açık ortada yani. Şimdi başarıyı 
sahiplenmek-sahiplenmemek, şimdi biz başarılı olduğumuz dönemlere 

baktığımızda, benim sorumlu olduğum alanlara baktığımızda Türkiye’de 
gayet güzel sonuçlar elde edilmiş, bu güzel sonuçlara da şahit olmuşuz. Biz 

ayrıldıktan sonra ne olmuş? Ekonominin durumu ortada, berbat, dış 
politikadaki durum berbat, yani Türkiye’nin elle tutulur bir şey kalmamış.  

 
Çünkü şöyle oldu bakın, yıllarca şu gözden kaçırıldı: Yıllarca hangi 

alanda olursa olsun o alandaki başarının aslında mutfağında ekip vardı,  o 

mutfağındaki ekip o başarıyı üretirdi, ama Sayın Erdoğan onu servis 
yapardı, anlatırdı. Bana ilk günlerde söyledi, ya dedi önemli şeyleri ben 

açıklayayım dedi, bakın önemli şeyleri ben açıklayayım. Biz tamam dedik, 
yani önemli ne var ne yoksa kendisi açıkladı. İyi bir gelişme olduğu zaman 

genelde kendisi açıklıyor, olabilir memleket iyiye gitsin yeter ki hiç önemli 
değil. Şimdi burada asıl sadece ekonomi değil başka alanlarda da başarılı 

oldu Türkiye, yani dönem dönem başarılı olduğumuz alanlar oldu. Ama o 
başarının sahibi olan asıl o başarıyı üreten mutfakta çalışan insanların 

hiçbirisi şu anda sistemde yok. Mutfakta düzgün yemek pişmeyince de 
servis edecek bir şeyleri yok. Servis ettikleri her şey kötü, tatsız, tuzsuz, 

berbat yani. Şu anda asıl Türkiye’nin yaşadığı sorunun özü bu. Biraz 
mutfakta çalışmak gerekiyor, biraz akıl teri gerekiyor, alın teri gerekiyor, 

başarı öyle üretiliyor, yoksa lafla peynir gemisi yürümüyor. Sırf hitabetle, 
belagatle bu gemi yürümez, olmaz, birilerinin çalışır üretmesi lazım, fikir 

üretmesi lazım, politika üretmesi lazım bunların hiçbirisi şu anda yapılmıyor, 

yapılamıyor. Yaşadığımız olaylara bakın ya Daha işte dün dün dün açıklanan 
bu pazarlarla ilgili karar. Şimdi ne diyorlar? Cumartesi günleri pazarlar açık 

olacak diyorlar. Ya inanın herhangi bir pazarda şöyle iki ay o pazar 
tezgâhında çalışan birisi bunların hatayı yapmaz, bunların yaptığı bu büyük 

hatayı yapmaz. Şimdi düşünün Türkiye’de sadece Cumartesi günleri 
pazarlar açık olacak bütün millet pazarlara akın edecek değil mi? Hani kovid 

tedbiri? Madem pazarları açacaksınız ya bırakın haftanın hangi günü pazar 
nerede kuruluyorsa orada kurulsun, hiç olmazsa bu risk yayılsın. Pazar 

ortamları zaten açık hava değil mi pazar dediğimiz yerler açık hava. Mesela 
hal ortamları var, hal ortamları daha geniş. Marketler mi daha dar ve kapalı 

alanlar kovid riski açısından? Yoksa açık alan pazarlar mı daha riskli? Çok 
açık, çok bariz. Sonra aynı ürünü satıyor değil mi? Manav, markette aynı 

ürünü satıyor, pazar esnafı da aynı ürünü satıyor. Siz niye sen satamazsın 
da sen satacaksın diyorsunuz? Şu anda salatalığın kilosu tarlada, bahçede 



10 kuruş. Manava gidiyorsunuz 6 lira. Niye? Çünkü yeterince rekabet 

oluşmuyor. Açın pazarları madem pazarları açıyorsunuz tüm Türkiye’de açın 
ve pazar hangi gün kuruluyorsa o gün açın. Salı pazarı Salı kurulsun, 

Perşembe pazarı Perşembe kurulsun risk yayılsın. Vatandaş da en yakın 

pazara yürüyerek gidip gelsin. Şimdi işte ömründe yani iki koyun 
gütmeyince, ömründe şöyle bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapmayınca, 

ticaretten, ekonomiden bu kadar kopuk olunca bu insanların aldığı kararlar 
böyle işte. Sonuçta vatandaş mağdur oluyor. Şimdi görün ilk Cumartesi 

görün, pazarlardaki izdihamı görün. Çünkü sadece o gün açık ve pazarlar 
tabi daha ucuz olacak ve insanlar pazarlardan alışveriş etmek isteyecek. 

Bütün vatandaş gidecek pazara yığın yığın kalabalıkta alışveriş etmeye 
çalışacak. Yani bu bilmeden hareket etmek, sırf konuşarak, sırf algıyla 

götürmek, sırf bu propaganda makinesini işte yönettikleri, yönlendirdikleri 
ya da devletin sahip olduğu medya kuruluşlarıyla algı yönetmek artık 

yürümüyor, bitmiyor. Vatandaş her şeyi gayet güzel görüyor. Yani 
gerçekten çok yazık oluyor ülkeye, mağdur olan vatandaşlarımız, hayatını 

kaybeden vatandaşlarımız, yoksullaşan yine bizim kendi vatandaşlarımız. 
Yoksulluk intiharları oluştu tekrar ülkede yani böyle bir şey olur mu ya? Yani 

içimiz yanıyor her haberde içimiz yanıyor yazıktır günahtır daha önce yoktu 

böyle şeyler yaşamazdık. 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Bir günde 7 haber geldi. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Böyle bir şey 
kabul edilebilir mi? Yazık insanlarımıza da yazık. Bu tabi yoksulluk intiharları 

ayrı bir konu çünkü şöyle oldu: Yani Türkiye yüksek refahı gördü ya, o 
yüksek refahı görüp de onun gerisine düşünce insanların bunu yönetmesi 

çok zor oluyor. Yani hayatı boyunca yokluk içinde yaşayan insanlar bir 
şekilde ona alışıyor. Ya ben 100 tane ülkeye gittim Afrika’da, Asya’da çok 

fakir ülkeler var, ama insanlar öyle yaşayıp öyle yaşıyorsa o artık hayat 
onlar için o. Ama iyiyi görüp, o refahı yaşayıp, onun altına düşünce iş 

değişiyor. Bu ülkenin ilk defa esnafı zekât verilecek bir kesim haline geldi. 
Hâlbuki esnaf kimdir? O mahallede borç veren, alacak defteri olur esnafın. 

Yani alışverişe parası olmayan gider deftere yazdırır, sonra maaşını alınca 

gider esnafa öder yani esnaf mahallesinin bir bakıma finansörü gibi çalışırdı. 
Şimdi ilk defa bizim esnafımızı zekât almaya muhtaç bir kesim haline 

düşürdü bunlar yani. Sebebi sadece kötü yönetim, başka bir şey değil yani. 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR-  Reklama gitmemiz gerekiyor, sanırım 
buradan devam ederiz İbrahim Bey’le yaptığımız programlarda da özellikle 

2018’de yani krizin reel hale geldikten sonra boşanmaların arttığı, işte 
antidepresan kullanım oranının arttığı, evlenme hızının düştüğü, doğum 

hızının düştüğü vesaire, insanların işsiz kaldığı bir dönemi yaşadık. Buradan 
büyük ihtimalle devam ederiz. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ben kaç 

eczacıya sordum antidepresan deyince, esnaf gezerken eczacılara da 
uğruyorum ve özellikle onu soruyorum. 



 

HASAN BASRİ AKDEMİR-  Çok artma var. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN-  En az iki katı 

diyorlar geçen seneye göre satışımız en iki kat diyorlar. 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Evet maalesef. Liderler Turu 
reklamlardan sonra devam edecek. 

 
(Reklam Arası) 

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- Liderler Turu devam ediyor. 

İlk bölümde biraz geçmişi ve bugünü konuştuk Deva Partisi lideri 
Sayın Ali Babacan’la, gazeteciler Zeynep Gürcanlı, İbrahim Kahveci ve 

Mustafa Yılmaz sorularını yöneltti, ikinci bölümde artık biraz da geleceği 
konuşalım. Sorunların tespiti yapıldı, artık izleyicinin de, vatandaşın da 

beklediği artık çözümler ve bu girdaptan nasıl çıkacağız sorusuna cevap. 
İbrahim Kahveci’nin sorusuyla başlayalım. 

 

İBRAHİM KAHVECİ- Şimdi arada arkadaş dedi ki, ağabey dedi sen 
soruyu sorarken biraz fazla yorum da yapıyorsun, tabi izahı yapmak için 

mecburen biraz yorumla beraber veriyoruz. Türkiye’nin mevcut sorun 
yumağı iktisadi anlamda söylüyorum, ekonomi anlamda, geniş tanımda 

yüzde 30 işsizlik, dar tanımda 5.8 milyon işsiz ki aslında gerçek rakam 5.8 
milyon müthiş bir felaket durumu var, yani yakın dönemde böyle bir şey 

görmedik. Yakın dönemde derken ben İkinci Dünya Savaşı harici 
söylüyorum. Türkiye böyle bir ekonomik tablo yaşamadı, ama daha önemlisi 

şu: İnsanların gelecekle ilgili beklentileri de gitti. Bir kısım insan hala aç 
kalırız yedirmeyiz modunda ama önümüzdeki dönemde evlatlarının, 

torunlarının nasıl bir karanlık gelecekte yaşayacağını bilmiyor. Burada ikili 
bir ekonomi dünyasında yeni bir tartışma yaşanıyor Türkiye’yle ilgili, bu 

karanlıktan nasıl çıkarız? Bu karanlıktan çıkmak için efendim tekrar hukuk, 
adalet, demokrasi ve bugünkü iktidarın yaptığı yanlışların tersine o yanlışları 

yapmayın düzgün, doğru adımlar atarsak yabancı sermaye gelir ekonomi 

düzelir. Bunun yerine iktisat dünyasında Asaf Savaş Akat başta olmak üzere 
artık Türkiye’nin yabancı sermayeye dayalı ekonomik büyüme imkanının da 

bittiğini, demokratik fırsatın yani nüfus hızla yaşlanmaya başlıyor, bunun da 
tehlikesini göz önüne alarak önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde çok hızlı 

ihracattan, üretimden, döviz kazanacak şekilde pozitif yani ithalatın da 
üzerinde belki de ihracat sağlayacak bir ekonomik kalkınma modeliyle 

beraber insanlara çalışmayı, üretmeyi ve çalıştıkça da iyi bir para kazanmayı 
sağlayacak bir ekonomik model. Böyle bir model konuşulduğu zaman, 

düşünüldüğü zaman da ilk akla gelen isimlerden birisi sizsiniz. Dolayısıyla, 
Türkiye’nin gelecek döneminde hasbelkader iktidar olduğunuzda veya 

iktidar ortağı olduğunuzda Türkiye’nin gelecek ekonomi modelini bu 
gençlere, bu önümüzdeki yeni nesillere nasıl bir ekonomik tablo 

bırakacaksınız, nasıl bir modelle, nasıl bir ekonomik gelecek vaat 
edeceksiniz? 



 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi bizim 
ekonomideki modelimiz güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme. Güçlü 

büyüme ne demek? Güçlü büyüme demek gerçekten katma değer üretimine 

dayanan büyüme demek. Toplam faktör verimliliği artışına dayanan büyüme 
demek. Yani daha çok bilgi, daha çok teknoloji, markalaşmaya dayanan bir 

büyüme modeli demek. Yatırımla, üretimle, ihracatla Türkiye’nin büyümesi 
demek, aynı zamanda hizmet sektörüyle Türkiye’nin büyümesi demek. 

Şimdi bunları sağlamanın en önemli yolu öncelikle bir güven iklimini 
oluşturacaksınız, istikrarı sağlayacaksınız, hukuk devletini garantiye 

alacaksınız, zemini sağlamlaştırırsanız o sağlam zemin üzerine ekonomiyi 
inşa edeceksiniz. Buradaki Türkiye’nin sıhhatli büyümesinin tek yolu yüksek 

katma değerli büyüme. Yüksek katma değerli büyüme nasıl olur? Para her 
yerde para olduğuna göre bizim kendi insanımızın da parası var, dünyada 

da para var, para çok yani. Düzgün bir ekonomi yönetimine para gelir, 
üstelik borç değil, sermaye olarak gelir bu çok önemli bir ayrımdır yani. 

Gelen paranın borç değil sermaye olarak gelmesi de çok önemli. Kendi 
insanımızın dünyada çok parası var, kendi insanımızın kiralık kasalarda 

tuttuğu çok para var, sisteme sokmaktan korktuğu para var. Yeter ki siz o 

güven iklimini oluşturun. Şimdi bizim şimdi ekonomi nedir? İki kanatlı kuş 
gibi bir tarafta sermaye var, bir tarafta iş gücü var değil mi, emek var yani. 

Şimdi emek kısmına odaklanmanız gerekiyor para kısmı kolay bu gelir, 
bulunur hiç sorun değil, bulduk gene buluruz yani hiç sorun değil, ama emek 

kısmına ağırlık vermemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi şimdi artık yaşlanma 
dönemine doğru giden bir nüfusumuz var, yani demografik fırsat 

penceremiz kapanıyor, doğum oranı Türkiye’de düşüyor, hele hele 
pandemiyle beraber daha da düştü.  

Şimdi bizim eğitim sistemimizi baştan aşağı revize etmemiz 
gerekiyor, hayat boyu öğrenim kavramını eğitim sistemimizin merkezine 

koymamız gerekiyor. Hangi yaştan olursa olsun insanların farklı alanlarda 
kendilerini geliştirebilecekleri, farklı olanlarda mesleki yeterliliklerini 

artırabilecekleri, hatta meslek değiştirecekleri bir eğitim sistemini kurmamız 
gerekiyor. Üniversitelerimizi hayat boyu öğrenim merkezi haline getirmemiz 

gerekiyor. Şöyle bir gerçek var ki: Bugün mezun olan gençlerimizin aldığı 

diploma var ya bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra geçerliliğini önemli 
ölçüde yitirecek. Bazı diplomalar zaten bugünden geçerli değil, çünkü 

öğrencilerin mezun olduğu alanlarla, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
örtüşmüyor orada da sıkıntı var. Yani bizim üniversite sistemimizi iş gücü 

piyasamızın bugününe ve yarınlarına uygun hale getirmemiz gerekiyor. 
Teknik eğitim, mesleki eğitim bunlar çok çok önemli, sertifikalandırma çok 

çok önemli. Bu eğitim programlarına, sertifika programlarına katılan 
insanlardan asla ücret alınmaması, hatta üste para verilmesi. Yani öğlen 

yemeği ve gidip geliş ücretini de karşılayacak bir rakamda devletin bu 
insanlara ödeme yapması ki gidip o mesleki eğitim programı, teknik eğitim 

programlarına katılsınlar. Kendi beceri alanlarını biraz değiştirsinler ya da 
kendi alanlarındaki becerilerini ilerletmek için bir eğitime tabi olsunlar. 

Buradan başlamamız gerekiyor yani geleceğin ekonomisinin mutlaka eğitim 
sistemindeki komple bir revizyondan geçmesi gerektiğini görüyoruz burada. 



Bizim şu anda Eğitim Politikaları Başkanımız zamanında Silikon Vadisinde 

bir şirket kurup, o şirketi çok iyi bir fiyata satıp, gelip sonra Türkiye’ye 
yerleşen, İstanbul Teknik Üniversitesinde hocalık yapan bir arkadaşımız 

eğitim politikalarımızın başında. Bunu niye böyle yaptık? Çünkü eğitimin 

yarınların ekonomisine bugünden endekslenmesi gerekiyor. Ve yarınların 
ekonomisinin hangi türde insan kaynağı profili gerekiyorsa bizim eğitim 

sistemimizin, mesleki eğitim, teknik eğitim dâhil, liseler dâhil, yeni 
kurgulayacağımız üniversite sistemi dâhil buna göre ayarlanması gerekiyor. 

Güven ortamını sağladığınız anda güven ve istikrar ortamını sağladığınız 
zaman zaten yatırımlar hemen başlar hiç gecikmez yani merak etmeyin. 

Yani para böyle cıva gibidir ışık gördüğü anda bir güven istikrar ortamı 
gördüğü anda cıva gibi oraya akar para, para sorun değil. Yeter ki biz şu 

anda ki bu insan gücümüzün, emeğimizi, yani ekonominin o ikinci kanadı 
olan emeği yarınlar için bugünden hazırlamaya başlayalım.  

 
Burada yapılacak çok iş var yani az buz iş değil. Şimdi eğitim bir 

ayağı, ama aynı zamanda aktif iş gücü politikalarıyla da bunu 
desteklememiz gerekiyor aktif iş gücü politikaları. Bu ne demek? İstihdamla 

ilgili teşvik mekanizmasının çok akıllıca kurgulanması lazım. Mesela 2009 

krizinde ben Dışişleri Bakanıyken biliyorsunuz büyük kriz çıktı, Türkiye’yi 
teğet geçecek falan dediler, ama Türkiye ekonomisi yüzde 5 küçüldü yani o 

dönemde, işsizlik yüzde 15, yüzde 16’yı gördü biliyorsunuz o dönemde. 
Şimdi ne oldu? Ya dediler ekonomide tekrar kriz var, sen tekrar gel 

ekonomiyle ilgilen dediler bana ve işte 2009’da ben döndüm tekrar 
ekonomiye işsizlik öyle aylık bazda yüzde 15-16’yı görmüştü. Ne yaptık biz 

bunu 3 yılda yüzde 9’a indirdik, hala o gün bugündür yüzde 9 işsizlik 
görmedi ülke bakın. Şimdi bunu nasıl o yüzde 9’a indirdik? Çok akıllıca 

tasarlanmış teşvik mekanizmaları kurduk o dönem de ki, aynısını tekrar 
yapılır çok kolay bunlar yani. Mesela yarı zamanlı çalışmayı teşvik, evden 

çalışmayı teşvik. Özellikle kadınların bebek bakan anne eğer çalışıyorsa 
onlar için hem bebeğe bakmayı hem çalışmayı aynı zamanda yürütecekleri 

bir sistemi kurgulamak, kreşler için özel destek vermek. Ve yeni istihdamsa 
yeni istihdam ilk defa işe girmiş bir gencimiz ya da kadın işe girmiş devlet 

bir süre vergi almasın şart değil yani zaten bir şey almıyor ki şu anda. Yani 

işsiz birisinden devlet vergi mi alıyor? O işsiz birisi işe girdiği zaman bir 
sene, iki sene, üç sene siz vergi almayın gerek yok, bunları yaptık 

zamanında o 2009’da yaptık. Hatta 2009’da yaptıklarımız ben 2010’da 
Davos toplantısında bir panelde anlatınca Joe Stiglitz vardır Nobel ödüllü 

iktisatçı. O da izleyenler büyük salon yani herhalde en az 300-400 kişi var 
salonda 300-400 kişi izliyor. Ben de bunları anlattım, yani aktif iş gücü 

politikalarıyla yaptığımızı, bu mesleki eğitimle ilgili yaptıklarımızı anlattım 
panelde, çünkü o zaman Türkiye parlayan yıldız. Avrupa yanıyor, bitiyor 

yani, Yunanistan iflas etmiş, İtalya berbat, İspanya öyle, Portekiz öyle, 
İrlanda öyle yani Avrupa yanıyor. Bizde çok iyiyiz… 

 
İBRAHİM KAHVECİ- Harbiden yanıyordu şehirler orada. 

 



DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Tabi tabi. Biz de 

çok iyiyiz istihdam hızla artmaya başlıyor, yatırımlar başlamış, arka arkaya 
Türkiye yüzde 10 büyüdü o yıllarda biliyorsunuz. Neyse o Davos’ta anlattım 

yaptıklarımızı bu iş gücü politikasıyla ilgili, Joe Stiglitz kalktığı yerden geldi 

eskiden hukukumuz da var zaten kendisiyle. Ya dedi bu anlattıkların var ya 
dedi yani bir devletin parayı en akıllıca harcayacağı yerler bunlar dedi, yani 

gerçekten çok az kaynaklarla çok büyük istihdam oluşur burada dedi. Evet 
dedim zaten öyle yaptık biz dedim zaten öyle yaptım, onun için istihdam 

çok hızlı arttı. Yani işsizliğin böyle 5-6 puan birden düşmesi 3 yılda büyük 
olaydır, çünkü hem yeni gelen iş gücüne iş buluyorsunuz hem de eski stoku 

eritiyorsunuz işsiz insanlar iş buluyor, iki kat bir istihdam performansı 
gerekiyor ki işsizlik düşsün aşağıya bunların hepsini gerçekleştirdik. Şu anda 

biz daha da iyisini yaparız, çünkü elimizde her türlü imkân var yani. İnsan 
gücü var, bu işi bilen kadrolar var. Tabi dönüyor, dolaşıyor İbrahim Bey asıl 

formül ne biliyor musunuz? Yani güven istikrar nasıl ulaşacak, bunları nasıl 
yapacaksınız? Kadronuzun dürüst ve işin ehli insanlardan oluşması 

gerekiyor. Yani dürüstlük ve işin ehli olmak aynı kişi de buluşacak, yani 
dürüstler ve işi bilenler değil yani. Her kişinin kadronuzdaki her insanın hem 

dürüst hem de işini bilen olması lazım. Çünkü dürüstse, ama işi bilmiyorsa 

ya tamam iyi insan ama iş üretemez yani olmaz çünkü işi bilmiyor. Diyelim 
ki dürüst değil, ama işi biliyor o da çok tehlikeli profil olur yani dürüst değilse 

işi biliyorsa nereden çarpacağı belli olmaz yani. Yani sizi de çarpar, ülkeyi 
de çarpar, vatandaşı da çarpar. Dolayısıyla, kadronun hem dürüst hem işin 

ehli olması lazım. Böyle bir kadroyu kurun, iyi bir organizasyon yapın inanın 
bir kâbustan uyanmak nasıl çabuk bir şeyse yani insan birden hani uyanır 

kötü rüyanda da oh iyi ki rüyaymış falan der. Türkiye o kadar hızlı toparlanır, 
zaten onun için ben çok üzülüyorum, onun için içimiz kan ağlıyor ülkenin 

içinde bulunduğu dönem. Yani bu ülke bunu şu anda hak etmiyor. Sadece 
ve sadece kötü yönetim yüzünden şu anda ülke bu durumda. Yani formül 

basit bakın istihdam için güven, istikrar bir. İyi düzenlenmiş eğitim 
programları mesleki eğitim, teknik eğitim, hayat boyu öğrenme. Üç, aktif iş 

gücü politikaları. Bunları koordineli bir şekilde yapın mesele çözülür. 
 

İBRAHİM KAHVECİ- Küçük ara soru şey yapacağım, mesela 

Türkiye’de 2008’de yapılan reformlar emeklilik sisteminde maaş bağlama 
oranları yüzde 50’den 35’e düşürülünce bu sefer insanlar 45-46 yaşına 

gelince emeklilik olunca. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN-  EYT. 
 

İBRAHİM KAHVECİ- Maaş alabiliyorlar diyelim ki 4 bin lira, 5 bin 
lira maaş alabiliyorlar. Hadi diyelim bunlar çalışın diyoruz yaşınız da var 

yaşa takıldınız. İyi de 55’e gelince bu sefer emeklilik maaşı düşüyor 2 bin 
liraya. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN-  Orada büyük 

dengesizlik var. 
 



İBRAHİM KAHVECİ- Bunları o günlerde göremediniz mi? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN-  Ben Dışişleri 

Bakanıydım işte 2008 Dışişleri Bakanıydım. 

 
İBRAHİM KAHVECİ- Bu tür mesela çalışmayı teşvik edecek ve ileri 

yaşa kadar çalıştıkça da kazanacak bu söylediğinizde insanların yüksek 
ücret kazanması için de böyle bir çalışmanız, formülünüz var mı? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şöyle: Bu 

2008’deki reform ana hatlarıyla o gün için gerekli bir reformdu ana 
hatlarıyla, ama çok detayla uğraşamadık çünkü ben iki yılda 136 kere yurt 

dışına çıktım Dışişleri Bakanıyken, 202 tane dışişleri bakanı beni ziyarete 
geldi, bunların hepsi iki yılda sıkıştı yani. 202 ziyaret, benim de 136 çıkışım 

dolayısıyla tabi detaylarına bakamadık orada ayrı bir ekip vardı. Ama bugün 
itibariyle baktığımızda orada adaletsizlikler var. Yani özellikle bu EYT 

meselesinde hem bir adalet perspektifinden meseleye bakmak gerekiyor, 
ama bir yandan da finansal sürdürebilirliği de dikkat etmek gerekiyor yani 

ikisi arasındaki dengeyi de kurmak gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel 

çalışmalarımız var inşallah grup grup arkadaşlarımız hep bakıyorlar, yani 
sosyal güvenlik uzmanı bir sürü arkadaşımız var, yani daha geniş teknik 

kadrolar var. Konu konu konu ele alıyoruz ve şu anda biz Hükümetin ilk 90 
gününü ve ilk 360 gününü hazırlıyoruz. Yani yaklaşık 1 aya kadar yüzde 80 

oranında bu tamamlanmış olacak ve bittikçe de açıklayacağız, bittikçe de 
açıklayacağız. Yani hükümet kurulur kurulmaz seçimden sonraki hükümet 

ilk 90 günde ne yapılması gerekiyor ve ilk 360 günde ne yapılması gerekiyor. 
En son Başkanlık kurulunda bütün birimlerimizden 13 politika birimimizden 

sonuçlarını aldık gayet güzel çalışmalar ve bunun da ilkini tarımla 
başlayacağız, bayramdan sonra tarımla başlayacağız. Çok detaylı çalışıyoruz 

yani acil eylem planı olarak ilk 90 günde neler yapılmalı, ilk 1 yılda neler 
yapılmalı. Zaten ilk 1 yılı kaçırdığın zaman dişe değer bir şey olmuyor yani 

onun için acil eylem planıyla bunların hepsinin detaylarını hazırlıyoruz ve 
parça parça çıktıkça bunların hepsini vatandaşlarımızla paylaşacağız. 

Hükümete de diyeceğiz ki, bakın seçimlerden sonra bizim yapacağımız bu, 

isterseniz hemen gelin bunları yapın, ders alın. 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Tüyo da vereceksiniz yani. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdiden yapın 
ki memleket bir an önce toparlasın diyeceğiz. Tabi biz 100 tane açıklamışız 

bunun 10’nunu kopya çekip yapmışlar biz çok mutlu oluruz yani keşke 
yapsalar. 

 
MUSTAFA YILMAZ- Az önce iş bilen işini bilen diyaloğu geçti ondan 

cesaret alarak da bir şey sormak istiyorum. Bu çok tartışıldı, yine güncel bir 
tartışmayı genelleyerek sormak istiyorum, Ruhsar Pekcan olayı Ticaret 

Bakanı kendi Bakanlığına ürün satan bir olayı yaşadık. Ama sadece bununla 
sınırlı değil, işte Bitcoin birinci bölümde kısmen değindik. 20-25 yaşındaki 



çocuklar Bitcoin olayında 2 milyar dolar alıp götürebiliyor, götürdüğü iddia 

ediliyor. Yine tosuncuk çok eski değil, 50 liraya inek satan yine 20-25 
yaşındaki çocuk milyonlarca, milyarlarca lira götürebiliyor. Şunu sormak 

istiyorum: Bu bireysel bir ahlakla mı açıklamak lazım ekonomiyi yıllarca 

yönetmiş birisi olarak, yoksa sistemsel bir sorun mu var? Yani sistem bunu 
cesaretlendiren bir sistem mi? Çünkü artık Türkiye’de yeni sistemle 

yönetiliyor. Sistemin açıkları mı var? Ya da yönetimden kaynaklanan bir 
yaklaşım, bir zihniyet mi bu iklimi oluşturuyor, cesaretlendiriyor? Hakikaten 

bakıyorsunuz daha bıyığı yeni çıkmaya başlamış çocuklar korkunç rakamlar 
yani 2 milyar dolar, işte dediğin gibi 100-150 milyon liralar. 

HASAN BASRİ AKDEMİR- 25 yaşından bakanlığa kadar uzanan 
böyle bir sıkıntı. 

MUSTAFA YILMAZ- Hem Ruhsar Pekcan güncel başlıklarla beraber 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten bireysel bir şey mi bu yoksa sistemin 

buradaki suçu ya de etkisi ne? 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi 
Türkiye’deki sorunun kaynağında bir sistem var, ama bir o kadar da zihniyet 

var yani yönetenlerin zihniyeti. Biz onun için diyoruz ki sistem değişikliği 

Türkiye için gereklidir ama yetmez, mutlaka ülkeyi yöneten zihniyetin 
değişmesi gerekir diyoruz, yani topyekûn bir iktidar değişikliği gerekir 

diyoruz. Niçin? Mesela bizim o 2011-12-13 yıllarında, özellikle bu 17-25 
Aralık olayından sonra üzerinde çalıştığımız bir başka konu da siyasi etik, 

seçilmişlerin ve atanmışların uyacağı siyasi etik kurallarının yazılı hale 
getirilmesi ve bunun topluma deklare edilmesi. Düşünebiliyor musunuz şu 

anda Türkiye’nin bir siyasi etik yasal düzenlemesi yok. Hâlbuki Türkiye 
Birleşmiş Milletler Greko Sözleşmesine taraf. Avrupa Konseyinin tam üyesi, 

Avrupa Birliğine müzakereci ülke, OECD’ye tam üye. Bütün bu kuruluşların 
siyasi etik ve kamu yöneticileri için etik kurallar silsilesi var. 

 
İBRAHİM KAHVECİ- Onu biraz açar mısın Başkanım siyasi etik 

yasası nedir? 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Siyasi etik 

yasası nedir? Siyasetçilerin yani seçilmişlerin uymakla yükümlü oldukları 
etik kurallar silsilesi. Mesela bu bahsettiğiniz örnek o ayrılan Ticaret 

Bakanıyla örnek. Şimdi bunun bir hukuki denetim perspektifi odur, yani 
hukuk açısından bakılır bu doğru mudur, değil midir diye? Ama hani etik 

açıdan bakıldığında kabul edilir bir şey değil. Ama şu anda da baktığınızda 
bununla ilgili bir yazılı açık bir hüküm olmadıktan sonra yani siyasi açıdan 

baktığımızda etik olan nedir, etik olmayan nedir bunu açık ve yazılı hale 
getirmediğinizde orada bir gri alan açılıyor ve ondan sonra o insanlar o gri 

alanı kullanmaya başlıyor. Bu sefer ahlaki olanı yapmayı değil de sanki 
yaptığının ahlaki olduğuna inanmaya başlıyor bir süre sonra, çünkü yanlışı 

yaparken yaparken yani bunda ne var ki diyor herkes yapıyor diyor, hatta 
daha büyüğünü başkaları yapıyor diyor, yani ben yapmışım ne var ki diyor, 

yani bu hissiyat yerleşiyor. Hâlbuki bunların açık ve yazılı hale getirilmesi 
lazım. Biz mesela ne yaptık kendi parti içimizde? Bir etik ilkeler ve değerler 



yönetmeliği hazırladık, bunu yayınladık ve bizim partimize üye olan insanlar 

öncelikle bu yönetmeliği okudum, anladım diyor ondan sonra üye oluyor, 
bunu yazılı hale getirdik ama. Şimdi yazılı hale getirmezseniz etik olanla 

olmayanın aralarındaki o gri alan karışıyor gidiyor. Dolayısıyla, burada bunu 

önce ortaya koymak lazım. Mesela yolsuzlukla mücadele, şeffaflık bununla 
ilgili biz yasal düzenleler hazırladık hepsi madde madde kanun metinleri o 

inşaatla ilgili bu çünkü dedim ya yolsuzluğun 3’te 2’si buralardan geliyor 
diye emsal artışından geliyor gayrimenkulden geliyor diye. Bütün bunları 

paket halinde hazırladık, defalarca anlattık anlattık yani duvara çarptı döndü 
çarptı döndü bütün bu hazırlıklarımız. Ve çok yazıktır o gün bugündür de 

işte Türkiye’nin beli doğrulmuyor. Hatırlarsanız benim o günlerde defalarca 
televizyonlarda tekrar ettiğim, kürsü konuşmalarında tekrar ettiğim bir ifade 

vardı şunu diyorduk bakın: Şu andaki iktidar partisinin ismi AK, ak ne 
demek? Lekesiz, temiz değil mi? Ya partinin AK’ken yolsuzlukla mücadelede 

geriye gibi bir duruş ortaya konmazsa bu yarın beka meselesi haline gelir 
diye bu ifadeyi ben onlarca kere kullandım her yerde. Bakalım o gün bakana 

diyorlar ya zamanında niye konuşmadın, zamanında niye itiraz etmedin? Ya 
bundan büyük itiraz olur mu? Bugün bir tane bakan çıkıp da böyle bir şey 

söyleyebilir mi? Şöyle bakanları gözünüzün önünden bir geçirin. Bugünkü 

hükümetin bir tane bakanı çıkıp söyleyebilir mi? Ya bizim partimizin adı AK, 
yolsuzlukla mücadele etmezsek bu beka haline gelir. Bakanların profiline 

şöyle bakın bir tane bakan çıkıp da bu lafı edebilir mi? Yani bunu bakanken 
söyledim, o görevdeyken söyledim bunları. Çünkü biliyorduk bu işlerin 

memleketi ne hale düşüreceğini, bu yozlaşmanın ülkeyi ne hale 
getireceğini? Yani işin içinde öncelikle bir tabi bu yasal düzenlemenin olmayı 

var bir, ama şu andaki sistem değişikliğiyle beraber, yani 2017’deki anayasa 
oylaması ve 2018 seçimleriyle beraber Meclis’in denetim fonksiyonu önemli 

ölçüde bitti. Yargının denetim fonksiyonu da önemli ölçüde bitti. Bugün 
Türkiye’de ki hangi yargı organı, hangi mahkeme hükümetle ilgili bir 

yolsuzluk meselesini ele alabilir? Haddi ne mi ya, mümkün mü ya? 
Darmadağın ederler o mahkemeyi yani nerelere sürerler o hâkimler, 

ağızlarına alamazlar yani böyle bir şeyi inceleyemezler mümkün değil. Şimdi 
şu andaki sistem hükümet üzerindeki meclis denetimini ve yargı denetimini 

sıfırladığı için hükümetin şu anda denetlenemeyen bir özgürlük alanı var ve 

zannediyorlar ki, işte 130 milyar doların eritildiği gibi zannediyorlar ki ya 
bize kim hesap sorabilir ki ya? Zaten o ilk sorduğunuz soruda bu israf 

meselesinde hani diyorum ya, devlet malıyla şahsi mal kayboluyor aradaki 
gri alan kayboluyor gidiyor diye. Ben 13 yıl Bakanlık yaptım lojmanda 

oturmadım, kendi evimde oturdum sürekli. Bilmez miydim en lüks 
lojmanları tutturmayı, yapmıyorlar mı? Devletin en kıymetli 

gayrimenkullerinde oturmayı bilmez miydim? Ben hep kendi şahsi evimde 
oturdum kimi zaman kirasını ödediğimiz kimi zaman başka ama hep kendi 

şahsi evimde oturdum bilmez miydim? Aile şahsi masraflarla kamu 
masraflarını hep ayrı iki hesap halinde yürümüştür. Ben kendim işte diyorlar 

yok Kore’de yemekti, şuydu, buydu, tamamını ben şahsi hesabımdan 
ödemişimdir, şahsi kredi kartımla ödemişimdir bunları. Şimdi bu incelikleri 

bilmiyorlar tabi bu ayrıntılar yok, bunlar yok, karışmış gitmiş yani. Devletin 
zaten hepsi benim zannetmeye başlıyorlar zaten hepsi benim devlet malıyla 



şahsi mal karışıyor gidiyor. Süre çok uzayınca her şey şahsileşiyor. Şu 

oturdukları makam koltuklarının kendi koltukları olduğunu düşünmeye 
başlıyorlar. Bindikleri arabalar zaten kendi arabaları olmaya başlıyor. Benim 

hissi, ben hissi ağır basmaya başlıyor. Şimdi şu andaki sistemin işte en 

önemli sorunları bunlar. Ama tabi birde yöneten zihniyetinin de zihniyet 
sorunu da var diyorum ya hem sistem hem zihniyet yöneten zihniyetin de 

bu işlere bakışı çok önemli. Şimdi biz o yolsuzlukla mücadele yasasını 
hazırlarken bize karşı söylenen en önemli argüman kapalı toplantıda, ama 

sonradan basına çıktı. Bize ne dendi? Biz il başkanı, ilçe başkanı bulamayız 
dediler eğer bu yasal düzenlemeyi yaparsak il başkanı, ilçe başkanı partiye 

bulamayız dediler. DEVA Partisini kurdum hamdolsun 81 tane il başkanımız 
görevinin başında. 615 tane ilçe başkanımız görevinin başında.  

 
MUSTAFA YILMAZ- Bulunabiliyormuş. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- 

Bulunabiliyormuş demek ki. Yani bunu Sayın Erdoğan kapalı toplantıda 
söylediği halde basına çıktığı için basında da duyulduğu için ve inkâr da 

edilmediği için ben burada rahatlıkla bunu söylüyorum, yoksa kapalı toplantı 

mahremdir yani biz kapalı toplantıda yapılanları açıklamayız, ama basına 
düştü ve inkâr da edilmedi. Biz nasıl bulduk? DEVA Partisinin bir iktidar gücü 

mü var? Tam tersine bizim her il başkanımız her ilçe başkanımız aslında 
büyük risk alarak kendi hayatlarıyla ilgili büyük risk alarak bu işe girdiler. 

Tehdit, teşvik, vazgeçirmeye çalışma, neler neler yaşıyor bu insanlar? Bizim 
iktidar gücümüz mü var? Bizim insanlara sağladığımız bir fayda mı var? 

Hangi emsal? Bir tane belediyemiz mi var şu anda? Daha seçime girmedik 
bir tane belediyemiz yok. Nasıl bulduk bu il başkanlarını, ilçe başkanlarını. 

Tertemiz insanlar, kimse leke koyamıyor. Pırıl pırıl Türkiye’nin dört bir 
yanından internetten bize başvurdular, il başkanlarımızın 3’te 2’si 

internetten bize başvuran insanlar. Bizde yeni tanıdık baktık ki ne cevherler 
var ülkede pırıl pırıl insanlar, bunların hepsini görevlendirdik. Demek ki 

oluyormuş, demek ki etik ilkeler bir siyasi partinin yönetmeliği haline 
getirilebiliyormuş. İnsanlar siyasi partiye üye olmadan önce bunu okuyup 

anlayıp ondan sonra üye olabiliyormuş demek ki yapılabiliyormuş? Yani bu 

DEVA Partisini kurarken bütün bunlara dikkat ederek kurmuş olmamız 
aslında ülkenin siyasetinin yarınları için çok önemli. Yani bunları yaptıkça o 

kadar mutlu oluyoruz ki yani üzerimize düşen bu vebalin, sorumluğunun 
gereğini yerine getirmiş olmanın verdiği büyük bir haz var iyi ki bu işi yaptık 

diyoruz, iyi ki bu işe girdik. Ve iyi bir örnek ortaya koymak, çalışan ve iyi bir 
örnek ortaya koyabilmek zaten şu anda ki Türkiye’deki siyasetin en büyük 

ihtiyacı. 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Efendim dediniz ki, şu an ki olanlarda hesap 
sorulmaz bir durum var, işte mahkemelerden bahsettiniz. Şimdi herhangi 

bir mahkemeye gitse o mahkeme dağıtılır. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Yani buna 
denge kontrol sistemi diyoruz demokrasilerde denge kontrol sistemi. 



 

ZEYNEP GÜRCANLI- Efendim peki umutlanabilir miyiz gelecek için? 
Yani bunların hesabı sorulacak mı iktidar değiştiği zaman? Siz iktidar içinde 

ya da bizzat iktidar olduğunuzda ya da ortak olduğunuzda bunların 

hesaplarının sorulması için adım atacak mısınız? Yoksa temiz bir sayfa çektik 
deyip bunları da sineye çekip devam mı edeceğiz? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN-  Şöyle: Benim 

bildiğim ki herhalde Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Bakanlık 
yapanlarından birisi benim belki de en uzun süredir bilmiyorum 13 yıl. 

Devlette her şeyin bir şekilde bir kaydı kalıyor, hiçbir şeyi 
sıfırlayamıyorsunuz. En önemsiz gördüğünüz belgenin ya da hareketin 10 

tane fotokopisi çekiliyor bir yerlere hele hele şimdi elektronik ortamda var 
ya, yani kimin hangi belgenin WhatsApp fotoğrafını çekip de bir yerlere 

koyduğunu bilmeniz mümkün değil, ama günü geldiğinde bunların hepsi 
ortaya dökülür. Yani hem idari denetim, hem de yargı denetimi günü 

geldiğinde mutlaka çalışır. Önemli olan, onun için uygun bir ortam 
hazırlamak ve bu denetimi yapacak kurumların elinin rahat olması, ama 

onların da tabi bir rövanş hisle yapmaması, bir devri sabık güdüsüyle 

çalışmaması, yani onu da biz arzu etmeyi. Önemli olan adalettir, hukuktur, 
önemli olan adaletin yerine gelmesidir, hukukun çalışmasıdır. Yoksa şu da 

yanlış oluyor: Bir rövanş hissi, yani bedelini ödesinler hissi falan, o da yanlış. 
Yani normal yollardan hukuki denetim ve idarim denetim çalışır, adil bir 

şekilde, bağımsız şekilde, tarafsız bir şekilde ne var ne yoksa bunların 
hepsine bakılır, hele hele büyük rakamlar mutlaka bakılır, yani zaten bizim 

hiçbir şey yapmasak da… 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- 128 milyarı buluruz diyorsunuz. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Mutlaka, günü 
geldiğinde o mutlaka, kayıtlar kaç yerde, Hazine’de kaydı var onun, kamu 

bankalarında kaydı var, Merkez Bankasının kaydı var, her yerde kaydı var. 
Ama bunları niye açıklamıyorlar? Hangi gün ne kadar döviz sattınız açıklayın 

diyoruz, niye açıklamıyorlar? Çünkü açıklasalar ortaya çıkacak ki aslında 

dövizin önemli miktarını Mart 2019’daki yerel seçimlerden önce satmışlar. 
Bak biz ekonomiyi o kadar güzel yönetiyoruz ki, hem faiz düşük, hem de 

kur gayet güzel gidiyor, Merkez Bankası da hiç müdahale yapmıyor ve 
ekonomi güzel gidiyor masalını uydurmak için sattıklarını anlıyoruz, onun 

için tarih veremiyorlar, onun için miktar söyleyemiyorlar. Kuru 
açıklayamıyorlar kaçtan sattıklarını, çünkü kaçtan sattıklarını açıklasalar 

millet soracak, ya kardeşim sen ne yaptın diyecek. 5 liradan, 6 liradan, 7 
liradan sattın bu dövizi, şimdi 8 lira. Ne oldu? Sattığın işe yaradı mı, kuru 

tutabildi mi? Niye sattın o zaman bunu? Bunun için açıklayamıyorlar. Yani 
Cumhurbaşkanı toplam rakamlar veriyor, biz onu söylemiyoruz ki.  

 
Bakın, benim Bakanlık dönemimde 13 yılda toplam 12 defa Merkez 

Bankası müdahale etmiş piyasaya, toplam rakam 8,5 milyar dolar, hangi 
gün ne kadar müdahale ettiğini de o gün web sitesinde yayınlamış. Doğru 



hesaptan kaçar mı? Doğru hesaptan kaçmaz, atasözü. Şimdi peki bunlar 

130 milyar doları cayır cayır cayır satarken niye bir tane açıklama 
yapmadılar? Niye hangi tarihte ne kadarlık piyasa müdahalesi yaptıklarını 

açıklamadılar? Niye Merkez Bankası doğrudan bu işi yapmadı da asıl yetkili 

kuruluş, Hazine üzerinden ve kamu bankaları üzerinden yaptılar? Şimdi 
bunları herhalde herkesin düşünmesi lazım. Çünkü suç karanlıkta işlenir.  

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Onu söylemeye çalışıyorum, bir protokolden 

bahsettiler, o protokol sonra yayınlandı ve ret edilmedi de. O protokolü 
gördüğümüz zaman şunu gördük: Aslında söyledikleri o protokolle de 

uyuşmuyoruz, o protokole uygun şekilde yaptık diyorlar, ama o protokolde 
o yok. Bunu nasıl diyorsunuz, yani yöntemde de mi sanki yanlışlık var? 

Çünkü… 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi protokol, 
tarihler tam önümde değil, ama hatırladığım kadarıyla 2017’nin Mart’ında 

yapılıyor, ancak… 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Şubat galiba. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Olabilir, 

Şubat’ın sonlarına doğru olabilir. Ama daha sonra ne oluyor?  2018’in 
Kasım’da o protokole ek madde ekleniyor, protokole ve o eklenen maddeyle 

beraber bu işlemlerin önü açılıyor. Şimdi tarihi enteresan, çünkü 2018 
Haziran’da seçimler oluyor değil mi? 

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Evet. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Yani, partili 

taraflı Cumhurbaşkanı göreve başlıyor, akraba Bakan göreve başlıyor 2018 
Haziran’da, 2018’in Kasım’ında protokolde değişiklik yapıyorlar ve ondan 

sonra da 2019’un başından itibaren seçimler yaklaşırken cayır cayır dövizleri 
yakmaya başlıyorlar seçime giderken, asıl işin özü bu. Biz de soruyoruz, 

daha önce 13 yıl bunu Merkez Bankası yaptı da siz niye bu metodu 

değiştirdiniz diye soruyoruz. Niye Merkez Bankası açıkça, şeffaf bir şekilde 
yapmadı diye soruyoruz. Bunun cevabı yok bakın, hala cevap yok. Yeni 

Merkez Bankası da çıkıyor, kem-küm. Ya sen açıklasana niye olduğunu, 
bütün veriler elinde, niye açıklamıyorsun? Niye faizi düşüyor musun? Köşe 

yazısı yazmıyor muydu yeni Merkez Bankası Başkanı olan arkadaş faizler 
düşmedi, bu faizle yüksek diye? Niye düşürmüyor?  Sayın Erdoğan demiyor 

muydu faiz sebeptir enflasyon sonuçtur demiyor muydu? Faiz sebep 
enflasyon sonuç. İşte enflasyon açıklandı, yüzde kaç? TÜFE yüzde 17, ÜFE 

yüzde 35, bakın rekor seviyeler bunlar, rekor seviyeler. Yüzde 17 tüketici 
fiyatları arttı diyor TÜİK, yüzde 35 tüketici fiyatları artıyor. Tabi TÜİK’e 

inanıyorsak ki TÜİK’in rakamlarının makyajlı olduğunu da artık herkes 
biliyor. Şimdi TÜİK’in makyajlanmış rakamları dahi rekor enflasyon 

rakamlarını gösteriyor bize. Madem faiz sebep, enflasyon sonuç, ne 



yapılması lazım? Merkez Bankasının derhal faiz düşürmesi lazım, niye 

düşürmüyor?  
 

Merkez Bankası Başkanını bir gecede görevden aldılar, yeni bir 

Başkan atadılar. Zaten orası mevsimlik işçi gibi oldu Merkez Bankası 
başkanı, mevsimlik çalışan gibi biri gidiyor biri geliyor yani. Niye yaptınız 

bunu? Niye faizi düşürmüyor şu andaki Merkez Bankası Başkanı? Yok, eğer 
bu doğruysa, yüzde 19’da şu anda faizin durması doğruysa, o zaman siz 

yıllarca niye yanlış bir tezi dayattınız bu ülkeyi milyarlarca dolar zarar 
ettirdiniz? 

 
Bakın, ben ayrıldığımda bu ülkenin faiz bütçesi 53 milyar lira, bu yılın 

faiz bütçesi 179 milyar lira. Sayın Erdoğan demiyor muydu, 2018 
seçimlerinden önce bana yetkiyi bir verin görün enflasyon da nasıl düşermiş, 

faiz de nasıl düşermiş demiyor muydu? Niye düşmüyor? Niye enflasyon da, 
faiz de iki hanelilere böyle çapa attı inmiyor, indiremiyorlar? Şeffaf 

olmadıkları için ve ne yaptıklarını bilmedikleri için, inanın bilmiyorlar, yani 
bilseler bu büyük hataları yapmazlar ve şeffaf değiller. 

 

İBRAHİM KAHVECİ- O zaman şöyle çok ara bir soru sorayım: 
Vatanı satmak nasıl olur? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Onun bir şeyi 

var biliyorsunuz, epeyi bir video kaydı var. Yani ne diyordu? Yüksek faiz olur 
diyordu ve o dönem pırıl pırıl bürokratlarına vatana ihanet suçuyla bunu 

söylüyordu kendisi. O insanlardan en azından bir helallik borcu var biliyor 
musunuz, yani bir helallik isteme borcu var o günün pırıl pırıl 

bürokratlarından. Faiz yüzde 11-12’yken diyordu o sözleri.  
 

İBRAHİM KAHVECİ- TL faizi yüzde 7,5’tu.  
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Evet evet, 
doğru, ara ara söylüyordu ama 7,5’ken de söyledi onu, evet. Ve o dönemin 

o pırıl pırıl, yani gece-gündüz çalışan tertemiz bürokratlarına o lafı ediyordu. 

Şimdi ne oldu? Yüzde 19 faiz. Şimdi Merkez Bankası 19’da tutuyor. Öyle 
değil, bakın Cumhurbaşkanı istediği için o yüzde 19 faiz, bakın bunu 

kaçırmayalım. Cumhurbaşkanı faizin yüzde 19’da kalmasını istediği için faiz 
yüzde 19. Eğer istemiyorsa versin yarın talimatı, Merkez Bankası karşı 

durabilir mi Allah aşkına ya? Papa Politikası Kurulunu apar topar bir saat 
içerisinde toplarlar ve bu faizi indirirler. Merkez Bankası faiz istemiyorsa, 

Cumhurbaşkanı faizin yüzde 19’da kalmasını istediği için indirmiyor, 
istemiyorum diyorsa, bu faiz yüksek diyorsa, yarın talimatı versin 

düşürttürsün; bu böyle olmaz. Ya da dönsün o dönemin tertemiz 
bürokratlarından özür dilesin ve helallik istesin, ben size haksızlık yaptım 

desin, yani bu bunu gerektirir. 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- İstese de düşürebilir mi şu anki konjonktürde? 
Tamam, hani kâğıt üstünde dediğiniz doğru, sorun bu zaten herhalde.  



 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Düşüremiyorsa, 
eğer yüksek faiz enflasyonun düşmesi için gerekiyorsa, o zaman da dönüp 

diyecek ki, “ben hata yaptım, yıllarca yanlış bir tezi savunmuşum faiz 

sebeptir enflasyon sonuçtur yanlış bir tezim varmış, faiz sebeptir enflasyon 
sonuçtur diye yanlış bir tezi ben dayattım, bu ülke de büyük zarar gördü, 

ey milletim sizden özür diliyorum, bir daha ben bu tezi dayatmayacağım” 
desin eğer gerçek böyleyse, yani tutarlık değil.  

 
MUSTAFA YILMAZ- Baskı olursa faiz daha mı yüksek olur? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi açıkçası 

sebep-sonuç ilişkisi çok ortada, sebep-sonuç. Yani ne dedi, bana yetkiyi 
verin, ben bunu çözeceğim dedi değil mi? Şimdi vatandaş da yetkiyi verdi 

mi?  
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Verdi. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi sonuçta 

ne oldu? Yüksek faiz bir sonuç, yüksek enflasyon bir sonuç ve Sayın Erdoğan 
da sebep, çok açık. Eğer bir sebep-sonuç ilişkisi aranıyorsa, yüksek faiz 

sonuç, yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan da sebep. Dönsün o zaman 
Merkez Bankasına faizi düşürttürsün hemen yarın sabah ya da gitsin benim 

tezim yanlışmışsın desin, böyle tutarsızlık olmaz yani. 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Bunu çok net söylediniz Sayın Babacan, 
yani bu en son Sayın Erdoğan sebep derken, ama yanlış olanı söylerken iki 

kere zorlandınız, onu da dikkatimi çekti yani.  Mustafa Bey, sizde kalmıştık. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Çünkü biz 
yanlışı söylemeye dilimiz dönmüyor ki, yanlış bir tezi söylerken bile onu bir 

düşünmek gerek, çünkü yanlış yani. Şimdi 2 kere 2 5’tir demek nasıl zor bir 
şeyse, 2 kere 2 5, yani dilimiz dönmüyor, onun için. 

 

MUSTAFA YILMAZ- Biraz Ramazan’ın da etkisi var, biz de… 
Efendim, süre çok hızlı akıyor tabi, başlık da çok… 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Siz demiştiniz 

zaten, su gibi akar bu program demiştiniz. 
 

MUSTAFA YILMAZ- Evet. Öncesinde hem ekonomi, hem dış 
politika, sizi ilgilendiren alan da çok ama biraz güncel siyasetle ilgili öyle ya 

da böyle ama erken seçim, ama vaktinde seçim. Şöyle bir tez var: Yeni 
sistemle beraber artık partiler değil ittifaklar önemli, yani iyi parti değil iyi 

ittifakların yarışacağı bir seçim olacak. Oradan mülhem şunu sormak 
istiyorum… 

 
ZEYNEP GÜRCANLI- Artık iyi bir parti de var, yani İYİ Parti de var. 



 

MUSTAFA YILMAZ- Birçok parti var tabi. Son dönemde ilginçtir, biz 
hani daha az partili sisteme gideceğiz derken cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemiyle, geçen sene 22 parti, bu sene de 25 parti kurulmuş. Yani ittifaklar 

konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir de her siyasiye sorulması gereken bir 
soru, her lidere soruyoruz, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne 

düşünüyorsunuz? 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Her faniye 
sormak lazım diyorsunuz. 

 
MUSTAFA YILMAZ- Öyle, yani sonuçta önümüzdeki en kritik 

sorulardan birisi bu, bir ittifaklar, ikincisi cumhurbaşkanlığı adaylığı. Bu 
ikisiyle ilgili kanaatlerinizi merak ediyorum. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi şöyle ki, 

DEVA Partisi yeni kurulan bir siyasi parti, bir yılımızı işte daha bir ay önce 
doldurduk, ama aynı zamanda çok iddialı bir siyasi parti ve kuruluşuyla 

doğal yollardan, yani teşkilatlanma yoluyla seçime girmeye hak kazanmış 

bir siyasi parti, bu çok önemli. Bakın, AK Parti Ağustos 2001’de kuruldu, 
Kasım 2002’de kurulduğunda teşkilatlanmasını tamamlayamamıştı, yani 

bizim şu anda geldiğimiz noktaya gelememişti ve milletvekili geldiği için, 
grup kurduğu için Mecliste, o kapatılan partinin milletvekilleri geçtiği için ve 

Mecliste grubu olduğu için seçime girebilmişti. Bakın biz doğal yollarla, 
transferlerle değil doğal yollarla ve teşkilatlanmamızı doğal yollarla kritik 

eşiği geçecek şekilde tamamladık ve seçimlere hak kazandık, Resmi 
Gazetede yayınlandı biliyorsunuz. Şu anda Türkiye’de 20 tane siyasi parti 

var toplam eskisi-yenisi hepsi ve seçimlere girmeye hak kazanmış 20 siyasi 
partiden birisi DEVA Partisi, bu gerçekten çok önemli bir başarı bu kadar 

kısa sürede bu kadar ilerlemek.  
 

Ancak biz ne yaptık? Küçük ilçeler ve küçük illerden başladık ki bir 
an önce o eşiği geçelim, çünkü ilçe sayısı ve il sayısı burada önemli, o eşiği 

geçelim, seçime girme hakkını kazanalım diye. Asıl bizim şimdi büyük iller 

var önümüzde, İstanbul var, İzmir var, Ankara var, daha Ankara’da biz 
sadece iki tane ilçe kongresi yaptık ikinci büyük şehir, İstanbul’da daha hiç 

kongre yapmadık. Ama İstanbul’da ne yaptık? Şu anda bizim 39 ilçemizin 
24’ünde bizimi ilçe başkanlarımız görevinde, bunların çoğunun da yönetim 

kurulları oluşmuş durumda. Şimdi asıl bu yılın bundan sonraki bölümünü 
büyük şehirlere yoğunlaştıracağız ve büyük şehirlerdeki teşkilatlanmamız, 

üyelerimiz, daha İstanbul’da üye kaydına yeni başladık biz düşünün, 
Ankara’da yeni, İzmir’de daha kayıt yok, Antalya’da yok, Bursa’da yok, yani 

asıl büyük şehirler bundan sonra. Şimdi büyük şehirlerde de 
teşkilatlanmamızı tamamladıkça, teşkilatlarımızla vatandaşlarımıza 

dokundukça, birebir temasla partimizle ilgili farkındalık arttıkça çok farklı bir 
noktaya doğru gidecek iş, yani bu yılsonu geldiğinde bugünkünde DEVA 

Partisinin tanınırlığı, bilinirliliği, destek falan çok daha farklı bir noktaya 
gelecek. 



 

Şimdi biz iddialı bir siyasi partiyiz, iddialı partinin Genel Başkanı da 
iddialı olmak zorunda öncelikle, yani ondan vazgeçemeyiz, neyse en iddialı 

noktada olmak zorundayız. Bu iki soruda, yani ittifaklar konusunda ve 

cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise biz bugünden söylemiyoruz ve 
bunun için konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle kendi siyasi 

partimizin bir özgün kimliğini oluşturmamız lazım. Yani vatandaşlarımız bizi 
münferiden bir tanıması lazım, DEVA Partisi nedir, kimdir, bunlar kim, 

bunlar nasıl insanlar, yani burada yapmamız gereken çok uzun işler var, 
büyük bir emek var. Bütün teşkilatlarımızla çalışacağız, önce kendi özgün 

kimliğimizi oluşturacağız, daha sonra seçim günü yaklaşırken o gün 
ittifaklarla ilgili kararımızı vereceğiz, bir ittifak içinde olur muyuz, olmaz 

mıyız, bu nasıl bir ittifak olur, o gün verilecek bir karar. 
 

Ancak, şunu da söylüyoruz ki; biz tema bazında diğer siyasi partilerle 
diyalog ve iş birliğine de hazırız diyoruz. Örneğin parlamenter sistem, yani 

bu konuda biz parlamenter sistem isteyen siyasi partilerle konuşuruz, 
çalışırız, kaldı ki arkadaşlarımız sürekli temas içerisinde. Ve çalışmalar 

tamamlanınca da partiler arasında bir ikili bazda temas trafiğini de yapmak 

istiyoruz, bunu ben Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e teklif ettim, sağ 
olsunlar kabul ettiler. Onlar çalışmalarını tamamlayınca ne zaman bitirirlerse 

o zaman bu süreci başlatacağız, Gelecek Partisi zaten tamamlamış 
durumda. Tema bazında bunu yapabiliriz, ilişki zeminini sıcak tutarız yeter 

ki ilkeler ve değerler konusunda ortak bir zeminde olabilelim. Ama bu sıcak 
ilişki zemininin farklı bir iş birliğine ya da ileride bir ittifaka dönüp 

dönmeyeceğini bugünden söylememiz çok çok zor, çünkü bazı konularda 
bakıyoruz gerçekten hani partiler birbirine yakın durabiliyor, ama bazı 

konularda da görüş ayrılığı olabiliyor. Ama bunlar nedir? Konuşa konuşa 
konuşa konuşa insanlar birbirini daha iyi tanıması lazım, genel başkanlar 

birbirini daha iyi tanıması lazım, parti mensuplarının birbirlerini daha iyi 
tanıması lazım, yani gerçekten yarınların Türkiye’si için hayalimiz, 

vizyonumuz aynı mı, yani yarınlar için aynı Türkiye’yi mi hayal ediyoruz, bu 
çok önemli, bir süre bu görüşme trafiği, istişare, diyalog trafiğiyle ancak 

anlayabiliriz. Hani cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi de yine o gün 

geldiğinde, ortak aday bu olur, yoksa her parti kendi adayını mı oluşturur, 
bunları o gün geldiğinde konuşacağız, bugün çok erken… 

 
MUSTAFA YILMAZ- Genelde genel başkanların cevapları da aynı, 

soru aynı Zeynep, cevaplar da aynı. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ama siyasetin 
gerçeği onu gösteriyor. Tabi ki her parti ister ki, bütün parti mensupları ister 

ki o partinin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olsun ve nihayetinde 
cumhurbaşkanı seçilsin. Ha parlamenter sistemde de tabi cumhurbaşkanı 

temsili görevi olacağı için o günün parlamenter sisteminde de başbakan 
olsun ister. Her partinin mensupları, üyeleri kendi partisinin genel başkanını 

şu andaki sistemde cumhurbaşkanı ya da yeni sistemde başbakan olarak 
görmek ister, bundan doğal da bir şey yok. Ama günü geldiğinde siyasetin 



gerçeği neyse, o günkü ülkenin şartları neyi gerektiriyorsa onun da gereğini 

yapmak lazım diyoruz. 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Evet, biraz dış politikaya dönmek istiyorum 

ben. Şimdi bu dönem iktidarın dış politikadaki en çok kullandığı kelime oyun 
bozmak oldu, hem oyun bozuldu orada ya da burada. Fakat uluslararası 

ilişkilerde bir kural vardır ya da hayatta da böyle bir kural vardır, bir oyunu 
bozduğunuz zaman, tekrar o oyuna dönmek istediğinizde bıraktığınız yerde 

bulmuyorsunuz aynı şeyleri, çünkü kurallar bir şekilde siz dışardayken ya 
da bozmaya çalışırken aslında kurallar da bir şekilde değişmiş oluyor, ortam 

da değişmiş oluyor. Şimdi içinde bulunduğumuz durum da biraz bu, 
Ortadoğu’da olsun, Amerika’yla ilişkilerde olsun, Avrupa ülkeleriyle olsun 

durum bu. Siz nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Avrupa Birliği’yle ilişkiler, 
Amerika’yla ilişkiler ve özellikle de Ortadoğu’yla ilişkiler bağlamında iktidara 

geldiğiniz zaman nasıl bir yol çizeceksiniz, neleriniz olmazsa olmaz? 
Vizyonunuz Batı mı, yoksa Ortadoğu ağırlıklı mı olacak? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi biz ilkeler 

ve değerler bazında baktığımız zaman ki nedir bunlar? Öncelikle insan 

haklarıdır, özgürlüklerdir, hukukun üstünlüğüdür, demokrasidir. Şimdi bu 
ilkelerin ve değerlerin hedef olarak konduğu ve nispeten yüksek seviyede 

uygulamada olduğu coğrafyaya baktığımızda bunu daha çok Türkiye’nin 
batısında görüyoruz. Ha Asya’da da şimdi daha iyi işleyen demokrasiler 

yavaş yavaş çoğalıyor, yani daha iyi örnekler çoğalıyor, ama hani geleneksel 
olarak Avrupa’da, Kuzey Amerika’da bunun örneklerini daha çok görüyoruz. 

Dolayısıyla uzun vadeli ilişkilere baktığımızda, yani sadece böyle 
konjonktürel iş birliği değil de uzun vadeli birliktelik, ittifaklar açısından 

baktığımızda, Türkiye’nin en yüksek demokrasi standartlarını hedeflemesi 
gerektiğini düşünüyoruz ve demokrasinin iyi işlediği, insan haklarına önem 

veren, insanın münferiden kıymetli olduğu ülkelerle zihin olarak daha çok 
örtüşebileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Şimdi doğuya doğru gittikçe biraz 

şartlar değişiyor. Yani ülke ismi söylemek istemiyorum ama öyle ülkeler var 
ki insanın birey olarak değeri yok, sadece insan işte kitleler, insan bir grup, 

ama münferiden birey olarak değerli değil. Yani insanın birey olarak değerli 

olduğu ülkelerle biz zihin olarak daha çok örtüşebileceğimizi düşünüyoruz. 
Ama bu demek değildir ki, işte demokrasinin olduğu ülkelerle ilişkimiz iyi 

olsun, bir ülkede demokrasi yoksa ya da otokratik bir rejim varsa o ülkeyle 
ilişkimizi mesafeli tutalım; öyle de değil, ülkemizin çıkarları neyi 

gerektiriyorsa onu yapmamız lazım. Yani ülkelerin kendi iç siyasetleri 
açıkçası bizim karışmamız gereken bir konu değil, Cumhuriyet tarihinin 

biliyorsunuz en önemli ilkelerinden birisidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 
dış politikasının en önemli geleneksel ilkelerinden bir tanesi nedir? Başka 

ülkelerin iç siyasetine karışmamak. Türkiye maalesef ben Dışişleri 
Bakanlığından ayrıldıktan sonra artan oranda bunu yapmaya başladı. Bu 

ekonomik güç de var hani, itibar da var, maalesef o ekonomik güç ve itibar 
baka ülkelerin başka ülkelerin iç meselelerinde taraf olmaya kullanıldı. Bir 

ülkenin kendi iç meselesinde taraf olduğunuzda, tuttuğunuz taraf, 
desteklediğiniz taraf yenildiğinde, o ülkeyle olan ilişkinizi bir süreliğine 



unutmak zorundasınız, kimi zaman 3 yıl, kimi zaman 5 yıl, kimi zaman 10 

yıl. Ve içerideki kutuplaştırma, taraf olma zihniyetini dış politikada da 
yansıttılar. O zamanlar Sayın Erdoğan ne diyordu? Bitaraf olan bertaraf olur 

diyordu, yani taraf tutun diyordu. Şimdi o taraf tutma ve taraf olma 

zihniyetini dış politikada da uygulamaya başladılar. Düşünebiliyor musunuz, 
iktidar partisinin reklam kampanyasını yapan kişi aleni bir şekilde gitti 

Malezya’daki reklam kampanyasının başında durdu ve bu ilan edildi, davul-
zurna çalına çalına yapıldı. O kadar güçlüyüz ki bakın biz başka ülkenin 

siyasi partilerinin reklam kampanyasını düzeliyoruz, üstelik bizim taraf 
yenecek-menecek diye. Ne oldu? Yenildi, yenilince de o ülkeyle olan ilişkiler 

bir süreliğine bozuldu, halada tam tamir edilebilmiş değil.  
 

MUSTAFA YILMAZ- Mısır’ı kastediyorsunuz herhalde. 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Mısır, darbeci dedik, şey yaptık. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Hatta şu anda 
Suriye, şimdi Suriye’nin kendi iç meselelerinde tam bir tarafız. Hele hele 

Türkiye öyle bir derinlemesine Suriye meselesinin içine girdi ki, şu anda 

Türkiye’nin Suriye’nin geleceğiyle ilgili bir stratejisi de yok, böyle bir şey 
yok. Biz şimdi dış politika ekibimizle bunu çalışıyoruz, bir Suriye stratejisi 

lazım diyoruz, Türkiye için lazım, bırakın DEVA Partisini Türkiye için lazım. 
Yani bugünkü sahadaki gerçeklere bakarak, bugünkü uluslararası 

konjonktüre bakarak, bugünkü Suriye’de Rusya’nın etkisini ve Amerika’nın 
da dolaylı varlığını işte bu PYD-YPG üzerinden, bütün bunları dikkate alarak, 

yeni Suriye gerçeğine bakarak Türkiye’nin bir Suriye stratejisine ihtiyacı var. 
Türkiye’nin eğer bir Suriye stratejisi olmazsa, Türkiye’nin PKK terör 

örgütüyle mücadelesi mümkün değil ben açık söyleyeyim. Yani bugünkü 
PKK terör örgütüyle mücadele kendi topraklarımız içerisinde ya da sınırın 

biraz ötesindeki teröristleri öldürmek terör örgütüyle mücadele anlamına 
gelmez, yeterli olmaz. Yani tek tek teröristleri elimine ederek terör 

örgütüyle mücadele edemezsiniz, başarılı olamazsınız. Eğer başarılı 
olunsaydı herhalde 40 sene bu mücadele devam etmezdi değil mi? 40 yıldır 

niye var bu örgüt, niye hala var? Demek ki, terör örgütüyle mücadele 

edeceksiniz bunu bölgesel bir perspektiften yapabilmeniz lazım, örgütü 
yalnızlaştırmanız lazım. Türkiye kendini yalnızlaştırdı, örgütün bir sürü 

destekçisi var, Amerika alan açıyor, Suriye’de oluşturuyor. Rusya zaten 
terör örgütü olarak tanımıyor, Moskova’da PKK’nın temsilcilik bürosu var. 

Siz bununla… 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Diaspora oluşturuluyor. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Evet. Şimdi 
nasıl mücadele edeceksiniz böyle bir örgütle? Ne yaptık? Operasyonlar, şu 

kadar teröristi etkisiz hale getirdik. Peki, ne oldu sonuç, terör örgütünü 
bitirebildiniz mi, varlık sebebini ortadan kaldırabildiniz mi? Şimdi geniş 

düşünmek lazım ve eğer iyi bir Suriye stratejisi yapamazsa Türkiye, bu terör 
örgütüyle mücadelede asla başarılı olmak mümkün değil. Ve pek çok konuda 



dış politika meselesinde Türkiye’nin acilen acilen çözümlerin parçası olmak 

lazım, yani sorunların parçası değil, Türkiye’nin çözümlerin parçası olması 
lazım. Türkiye böyle problemlerin parçası, sorunların parçası olduğu sürece, 

Türkiye başka ülkelerin iç meselelerinde taraf olmaya devam ettiği sürece 

hem kendi başı dertten kurtulmaz, hem de o ülkelere de bir faydası 
dokunmaz.  

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- Evet, İbrahim Beye geçelim, ama Doğu 

Türkistan’ı sormak da istiyorum bir yandan… 
 

İBRAHİM KAHVECİ- Ben kısa bir şey sorayım. Açlık sınırı TÜRK-İŞ 
2775, asgari ücret 2825 Nisan ayında daha, biraz önce iş bulmayı söylediniz. 

Bir de ikincisi, geliri eşitleme, yani geliri düzeltme, asgari ücretle açlık sınırı 
baş başa geldi. Bir tarafta kilometrelerce ekmek kuyruğu, bir tarafta da 

kilometrelerce neredeyse lüks araç kuyruğu, böyle bir ülke. İnsanların 
gelirini nasıl artıracaksınız? İş bulacağını söylediniz, bir de geliri, Ali Babacan 

gelince insanların nasıl geliri artacak, nasıl para kazanacak? 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi rakamlar 

çok açık, yani biz devraldığımızda bu ülkenin kişi başına düşen milli geliri 

3500 dolardı, biz bunu tam 12500 dolara çıkarttık. Emekliler 5-6 aylık 
emekli maaşıyla İtalya’da tatil yapabiliyordu. Maaşlı çalışan insanların 

önemli bir kısmı 1 yıllık maaşıyla bir otomobil satın alabiliyordu. Şimdi 
bunların hepsi artık vatandaşlarımızın çoğu açısından imkânsız hale geldi. 

Yani vatandaşlarımızın hissiyatı, artık ben ömür boyu bir araba sahibi 
olamam diyor, çoğu insanımızın dediği bu. Şunun için söylüyorum: Nasıl 

yaptıysak zamanında, yine yaparız, çok hızlı düzelir, çünkü şu andaki 
yoksulluğun da, işsizliğin de sebebi kötü yönetim, iyi yönetildiği zaman 

bunların hepsi çözülür.  İşsizliği önlemenin ve istihdam oluşturmanın 
yollarını söyledim, güven, istikrar, aktif iş gücü politikaları, eğitim 

sisteminin, mesleki eğitim, teknik eğitim dâhil revizyonu. Bunlar çok kolay 
şeyler, yaparız ve hem işi olmayanlar iş bulmuş olur, geliri olur, geliri 

olanların geliri yükselir, satın alma gücü yükselir. Ama bunun temelinde biz 
neyi aramak zorundayız? Alın terini ve akıl terini aramak zorundayız, kolay 

yoldan para kazanmayı değil, alın teri ve akıl teri. Yani yatırım yapacağız, 

üreteceğiz, ihraç edeceğiz, ürün üreteceğiz, hizmet üreteceğiz, çok 
çalışacağız. Yani yattığımız yerden öyle refah yok, herkesin çok çalışması 

lazım… 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Vatandaşın da çok çalışması gerekiyor. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ama şöyle: 
Çalıştığının da heba olmadığını vatandaşın görmesi lazım. Yani vatandaş 

çalışıyor çalışıyor, biriktiriyor biriktiriyor, işte 130 milyar dolar rezerv 
biriktiriyor ülke, 2 yılda çarçur ediyorlar. Vatandaş çalıştığının karşılığını 

alması lazım ve çalıştığının araya gitmediğini, heba olmadığını görmesi 
lazım.  

 



ZEYNEP GÜRCANLI- Ne kadar süre öngörüyorsunuz, yani böyle 

vatandaşın rahatladığını hissedebilmesi için iktidara geldiğinizden andan 
itibaren? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şöyle: 
Ekonomiyle ilgili kurumları biz bir ayda rahatlıkla ayağa kaldırabileceğimizi 

düşünüyoruz, bir ay. Yani kurumların işte açılması, kapanması, birleşmesi, 
yeniden insan kaynağı açısından yapılandırılması, bir ayda biz kurumları 

ayağa kaldırırız.  Zaten özgürlüklerle ilgili, yargının bağımsızlığıyla ilgili, 
özellikle yeni hükümetin duruşu, yani yargıya dönecek denecek ki, biz size 

karışmıyoruz ya, artık istediğiniz yapın, artık bağımsızınız, bağımsız olun, 
ama tarafsız da iş yapın, adil iş yapın, onun da sistemini tabi kurmak 

gerekiyor yargıya. Yani uzun uzun onu konuşabiliriz yargıda nasıl reformlar 
yapılması gerektiğini. Şimdi o iklim var ya zaten, bu özgürlük iklimi, yani 

artık o karabasan gitti, kâbustan uyandık iklimi, insanların özgürleşmesi, 
gençlerimizin kendilerini rahat hissetmesi, hani kadınların kendini rahat 

hissetmesi bu ülkede, zaten iklimi çok hızlı değiştirecektir. Ve işini bilen 
dürüst bir kadro işbaşına geldiği anda ve kural bazlı bir yönetimi, şeffaflığı, 

açıklığı, hesap verebilirliği baz aldığı anda ülkenin potansiyeli çok büyük. 

Yoksa bakın Türkiye’nin bu kadar kötü yönetilmesine rağmen, mesela hala 
elektriklerimiz yanıyor değil mi? Hala otomobilimize bezin bulabiliyoruz. Ha 

yüzde 19 faiz vermeyince gelmiyor o para ama yine 19 faizi görünce geliyor. 
Allah korusun, öyle dönemler olur ki ne yaparsanız yapın gelmez. Gecelik 

faizlerin yüzde 7500’e çıktığını bu ülke gördü. Yani dolayısıyla çok hızlı 
toparlanır, çok hızlı ayağa kalkar ve yıllarca bu eziyeti niye çektik ki, yani 

yıllarca bu zulmü niye çektik diye insanlar… 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- Bizim nesle geldi, bizim nesle geldi.  
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Bir cümle soru, bir cümle cevap lütfen. 
 

MUSTAFA YILMAZ- Süreyi aştık biliyorum ama erken seçim. Bütün 
bu anlattığınız rakamlar, sıkıntılar, şöyle de bakabiliriz aslında: Bir ayda 

çözebilecek bir sorun çok da derinleşmemiş demektir mi diyelim? 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bu şöyle: 

Kurumların ayağa kalkması, tabi o kurumlar ayağa kalktıktan sonra biraz 
daha zaman alır, ama iklim çabuk düzelir yani.  

 
MUSTAFA YILMAZ- Erken seçim bekliyor musunuz? Yani bütün bu 

tablo Türkiye için bir erken seçimi zorunlu mu kılıyor, yoksa bu iktidar erken 
seçimden kaçmak için mi süreyi uzatmak ister? Bir de eskiden tanıdığınız 

için. 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bunu iş dünyası 
da çok soruyor bana. Hatta geçen bir Zoom toplantısı yaptık, bütün 

dünyadan 170 tane büyük fon yöneticisi katıldı, işte arkasından bir daha 
yaptık, bir daha yaptık, çok merak ediyorlar, sadece bizi hani siyasi parti 



Genel Başkanı şapkamızla değil de, Türkiye’yi bilen, tanıyan bir insan olarak 

da merak ediyorlar. Ben hepsine söylüyorum, seçim ihtimalinin bu yıl 
olmasını ben biraz düşük görüyorum, 2023’te olmasını da düşük görüyorum, 

yani 2022 yılında bir seçim olması ihtimalini daha yüksek görüyorum, 

özellikle 2022’nin sonbaharında yüksek görüyorum. Ama bu tamamen bir 
ihtimal dağılımı, hani çan eğrisi dağılımı deriz istatistikte, yani bu yılın 

Ekim’inde de pat diye yapabilirler, 2022’nin ilkbaharı olur, sonbaharı olur, 
yok 2023’ün Haziran’ına kadar gideceğiz derler, bilemiyorum. Ama şu 

andaki şartlar, yani hükümetin bu kadar hızlı destek kaybettiği, her türlü 
araştırmada bu kadar hızlı destek kaybettiği bir dönemde herhalde seçime 

gitmek intihar olur diye düşünüyorum, çünkü kararı kendileri alacak yani. 
Tabi ne yaparlar, ne ederler bilemiyorum, seçim kararı ya Meclis ya da 

Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Yani Merkez Bankası Başkanı ne zaman 
değişir, onun öngörülmesi de zor.  

 
MUSTAFA YILMAZ- Sayın Bahçeli…  

 

ZEYNEP GÜRCANLI- Bahçeli faktörünü de hesaba katmak… 
 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Zaten Bahçeli 
faktörü olmasa daha kesin ifadeler kullanabiliriz, yani kapalı kutu, kimse 

bilmiyor ne zaman ne yapıyor, ne ediyor, niçin yapıyor, kendi mi yapıyor, 
başkası mı yaptırıyor kimse bilmiyor.  

 
HASAN BASRİ AKDEMİR- 100 maddelik anayasa metnini de 

merakla bekliyoruz. Sayın Babacan, çok teşekkür ediyoruz sorularımızı 
cevapladığınız için, katıldığınız için. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ben teşekkür 

ediyorum, sağ olun. 
 

HASAN BASRİ AKDEMİR- Gazeteciler Mustafa Yılmaz, Zeynep 

Gürcanlı… 
 

MUSTAFA YILMAZ- Büyük ihtimalle bayramda nerede onu 
soramadık, ama zaten kapalı olduğu için herkes evde. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- O da zikredildi 

değil mi? En kötü ihtimalle Türkiye’de. 
 

ZEYNEP GÜRCANLI- En kötü ihtimalle Türkiye’de, ne kadar acıklı 
bir durum. 

 
DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- İşte başka 

yerler de zihin maalesef, bunlar çok üzüyor.  
 



HASAN BASRİ AKDEMİR- Mustafa Yılmaz, Zeynep Gürcanlı, 

İbrahim Kahveci, çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın 
Ali Babacan’a. Liderler Turu’nun bir programının daha sonuna geldik, 

liderleri ağırlamaya devam edeceğiz, Türkiye’nin bütün meselelerini 

sormaya ve gelecek adına umut beslemeye çalışmaya devam edeceğiz. Bizi 
izlemeye devam edin, ayrıca TV5’e destek olun. 

 


