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BUKET AYDIN- Haber Global ekranlarından hepinize iyi akşamlar. 

Koltuk programıyla bu hafta da bu Cuma’da birlikteyiz, Ankara’dayız, yine 

9önemli bir konuğumuz var ve onun için Ankara’ya geldik bu yayını da 

Ankara’dan gerçekleştiriyoruz. O yüzden de Koltuk Özel diyoruz. DEVA Partisi 

lideri Sayın Ali Babacan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Hoş bulduk 

teşekkür ediyorum, siz de Ankara’ya hoş geldiniz. 

 

BUKET AYDIN- Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Çok şükür 

sıhhatim iyi, ailece iyiyiz, epey bir kovid geçirdik iki dalga halinde bizdeki hemen 

hemen herkes büyükler dâhil bir kovid geçirdi, ama şimdi çok şükür iyiyiz, çok 

yoğun bir şekilde çalışıyoruz tahmin edeceğiniz gibi. Siz nasılsınız? 

 

BUKET AYDIN- Ben de çok iyiyim, ben hiç kovid geçirmedim, bu 

dönemde en önemli şey zannediyorum sıhhatli, sağlıklı olmak. 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Evet, bir 

numaralı konu o olmalı yani. 

 

BUKET AYDIN- Kesinlikle. Vakit kaybetmeden başlayalım, çok fazla 

başlık var çünkü size sormak istediğim, izleyicilerimiz de merakla bekliyordur 

tahmin ediyorum ki. Şimdi partinizle ilgili neler yapmak istediğinizle ilgili 

sorularım olacak, ama ilk olarak şununla başlamak istiyorum ben: Şimdi sizin 

Türk siyaseti ve ülkenin gidişatıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklamalar, özellikle 

son yapmış olduğunuz açıklamalar fazlasıyla gündem oldu, çokça konuşuldu. 

Memnuniyetsizliğinizi ifade ediyorsunuz, yargı sistemini eleştiriyorsunuz, devlet 

yapısı yönetimi iflas etmiş durumda diyorsunuz. Bu anlattığınız durumun 

sorumlusu olarak gördüğünüz iktidarın da bir dönem bakanlık görevlerinde 

bulunmuş bir isimsiniz. Peki, bu size hiç geçmişi sorgulatıyor mu ve siz hiç diyor 

musunuz eleştirdiğim bu dönemle ilgili benim de sorumluluğum var. 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN-  Ben 

biliyorsunuz 13 yıl Hükümette görev aldım, yani Cumhuriyet tarihinin en uzun 

süre Bakanlık yapan kişilerinden birisi herhalde benim. Arkadaşlar en uzun diyor, 

ama kendim oturup hesap etmedim. Ekonomiden sorumlu oldum, Avrupa Birliği 

müzakerelerini yönettim, Dışişleri Bakanlığı yaptım, 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu 



üyesi oldum, yani gerçekten devlet yönetiminde ilgilenmediğim alan hemen 

hemen hiç kalmadı. Bu kadar uzun süre görevde olunca tabi çok iyi şeyler de 

görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz, ama yanlışlıkları da görüyorsunuz, şahit 

oluyorsunuz. Ama ben en azından şu açıdan kendimi rahat hissediyorum: Kendi 

sorumlu olduğum dönemlerde, kendi sorumlu olduğum alanlarda Türkiye’de 

gelişmeler gayet güzel oldu. Ekonomiye baktığım dönemlerde Türkiye büyüme 

rekorları kırdı, yoksulluk azaldı, işsizlik azaldı. Dışişlerine baktığım dönemlerde 

Türkiye’nin itibarının ve güveninirliğinin en yüksek olduğu dönemi Türkiye 

yaşadı. Avrupa Birliği müzakerelerini yönettiğim dönemde Türkiye 33 falsın iki 

tur taramasını yaptı, 10 tane fasıl müzakereye açıldı, bir tane faslı müzakereye 

kapattık. Gerçekten üç yılda hiç kimsenin beklemediği kadar çok hızlı bir mesafe 

kaydettik Avrupa Birliği müzakerelerinde ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine 

uyumunda. Dolayısıyla, benim direkt sorumlu olduğum alanlarda gelişmeler çok 

iyiydi, ama benim direkt sorumlu olmadığım, ama Hükümetin ilgilendiği başka 

alanlarda problemler oldu. Hükümette olmanın tabi verdiği bir kolektif müşterek 

sorumluluk var, bir ortak bir siyasi sorumluluk var ondan kaçmak da mümkün 

değil. Ama diğer alanlarda da mümkün olduğunca yanlışlara işaret etme 

konusunda büyük bir çaba içerisinde oldum hem ben hem de benim gibi düşünen 

arkadaşlarım. İçeride büyük bir mücadele verdik, yanlışları düzeltmenin 

mücadelesini verdik ve aynı zamanda da doğruları yapmanın mücadelesini verdik. 

Bu mücadelede bazen başarılı olduk, bazen başarısız olduk. Ama şu konuda çok 

rahatım: Gerçekten her dönemde ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam onu 

konuştum ya da yanlış olduğunu düşündüğüm konularda da konuşmamayı tercih 

ettim. Geçmişe doğru bir muhasebe yapınca acaba diyorum yani yanlışlar 

konusunda daha sık ve daha yüksek sesle bir şeyler söylesek faydası olur muydu 

diye aklıma geliyor, ama yine de benim Bakanlık dönemine baktığınız zaman 

herhalde ülkenin Başbakanıyla medyanın önünde bu kadar sık ters düşen bir 

Bakan sadece Türkiye’de değil, dünyada da olmamıştır. Yani hatırlayın o günleri 

yani Sayın Erdoğan’la benim haberlerde, televizyon haberlerinde ya da 

gazetelerde sık sık farklı düşündüğümüz ya da farklı görüş içinde olduğumuz yer 

alıyordu ve basın arşivinde bunların hepsi sabit. Hükümet içinde olup da 

yanlışlara açıktan rahatlıkla işaret edebilen ve yanlışları herhalde en çok 

dillendiren bakan ben oldum diye düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilir 

miydim? Belki yapardım, daha fazlasını yapsam daha iyi olur muydu? Belki 

olurdu, ama onun da tabi bir sınırı var biliyorsunuz yani. Hükümette olup, parti 

içinde olup, farklı düşünüp, farklı düşündüğünü söyleyebilmek gerçekten önemli 

bir ayrıcalık. Ben bunu yaptım ve çok da memnunum. Onun için bugün çıkıp 

rahatlıkla diyebiliyorum ki, Bakanlık yaptığım bütün dönemde ya da siyasete 

girdiğim günden bugüne kadar ne söylediysem bunun hepsinin arkasındayım 

diyorum, yani bunu bu kadar rahatlıkla ifade edebilen herhalde başka siyasetçi 

azdır, yoktur demiyorum ama herhalde azdır Türkiye’de. Dolayısıyla, o 

sorumluluğu yerine getirmiş olmanın da bir vicdani rahatlığını çok şükür 

yaşıyorum bu da herkese kısmet olmaz herhalde, bunun içinde şükrediyorum. 



 

BUKET AYDIN- Peki, olay olan bir açıklamanız var ben onunla devam 

etmek istiyorum programın başında onu bir açıklığa kavuşturalım isterim. Şimdi 

AK Parti milletvekiliyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 

muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday çıkarma projesinin tam göbeğinde 

olduğunuzu söylediniz geçtiğimiz haftalarda. Şimdi bu durum özellikle AK Parti 

ve AK Parti’ye yakın çevreler tarafından çok sert bir biçimde eleştirildi. Siz 

Abdullah Gül’le ilgili görüşmeler yaparken, bir taraftan da Recep Tayyip 

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiniz, bu gündeme geldi. Ve 

buradan yola çıkarak size ikiyüzlü ifadesini kullanıyorlar Twitter’da çokça. Bunu 

biraz açar mıyız o yani siz tam olarak bunu anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz 

o nasıl oldu, o süreç nasıl yaşandı? Çünkü öyle bir hal oldu ki şu anda sizin için 

siz bir taraftan Abdullah Gül’ün adaylığı için uğraşırken, diğer taraftan Tayyip 

Erdoğan’ın adaylığı için imza veren bir kişi durumunda Twitterde, sosyal medya 

çevrelerinde yankı buldunuz. Biraz daha açarak anlatmamız mümkün mü? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi 

öncelikle bu konunun gündeme geldiği ortama bir bakalım ki tam 12 gün önce bir 

televizyon programında kullandığım ifadeler bunlar. Ama aynı günlerde de 

biliyorsunuz Türkiye bugün sayısı 6’ya ulaşan bir YouTube yayın serisiyle 

çalkalanıyor. Yani bir çete ya da mafya örgütünün başındaki kişinin 

açıklamalarıyla Türkiye çalkalanıyor. Türkiye’nin şimdiye kadar belki Susurluk 

olayından bu yana ilk defa adeta böyle … fışkırırcasına hani belki tabirimi maruz 

görün bu kadar çok sayıda konunun ortama saçıldığı, bu kadar kötü konuların, 

kirli konuların yayıldığı bir dönemde bütün Türkiye’nin propaganda aygıtıyla, 

Hükümetin yönettiği, yönlendirdiği propaganda aygıtıyla benim söylediklerim 

üzerinde odaklanması da bir başka dikkat edilmesi gereken bir husus öncelikle. 

Ve bunun da tabi bizzat Sayın Erdoğan tarafından yönetiliyor olması da bir başka 

önemli konu. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan’ın kendi kontrolündeki bir gazetenin 

bir köşe yazarına direkt söylediği konular da ayrıcı bir gündem oldu benimle ilgili 

ifadeleri. O da tabi garipsenecek bir durum, çünkü Sayın Erdoğan bunu çıkıp 

kamuoyunda söyleyebilir, yani niye bir gazetecinin kulağına söylüyor da o da 

yazıyor da oradan tekrar gündem oluşturuluyor? Bütün bunlar aslında bir başka 

önemli gündemi kapatmanın bir yöntemi. 

 

Gelelim daha özelinde benimle ilgili kullanılan ifadelere. Şimdi öncelikle 

şunu mutlaka tespit etmek lazım ki: Hangi ifadeler kullanılıyor? Burada dikkat 

ederseniz ne diyorlar? Önce diyorlar Tayyip Erdoğan için adaylık imzası attı, 

sonra gitti CHP’nin adayını destekledi diyorlar, birde bunu gizli yaptı diyorlar, 

bakın burada üç tane büyük yalan var. Bir kronoloji yalanı var, çünkü önce imza 

etti, ondan sonra gitti destekledi. İkincisi, CHP’nin adayı diyorlar, halbuki onu 

biraz sonra açacağım, partilerin bir ortak adayı olması söz konusu Sayın Gül’ün 

o zaman. Üçüncüsü de gizli yaptı diyorlar. Şimdi birinci konudan başlayalım. 



Birinci konu da biliyorsunuz, Türkiye ilk defa 20187de ikili bir seçime gitti. 2017 

Anayasa değişikliğinden sonra yapılan seçimlerde 2018 24 Haziran seçimlerinde 

aslında Cumhurbaşkanı adayları için ayrı oy kullanıldı, partiler için ayrı oy 

kullanıldı, yani iki ayrı seçim aynı günde yapıldı. Hatta o günkü seçim sonuçları 

çok enteresandır bakın örneğin CHP’nin parti olarak aldığı oy yüzde 22.6’dır, 

adayının aldığı oy yüzde 30.6’dır, tam 8 puan farklı. İYİ Parti’ye bakıyorum, parti 

olarak aldıkları oy 9.9, adaylarının Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy 7.2. HDP 

parti olarak aldıkları oy 11.7, adaylarının aldığı oy yüzde 8.4, demek ki bu iki ayrı 

seçimmiş. Ve üstelik Sayın Gül o zaman bağımsız ve tarafsız bir cumhurbaşkanı 

adayı olarak konuşuluyordu bağımsız ve tarafsız. Zaten anayasamızda ne diyor? 

Cumhurbaşkanımızın yemin metnine bakacak olursanız, görevimi tarafsızca 

yapacağıma ant içerim diye yemin ediyor. Şu anda ki Cumhurbaşkanının tarafsız 

olduğunu söyleyebilmek mümkün mü? Anayasanın yemin maddesi değişmedi. 

Dolayısıyla, benim o gün için 2018’de ve bir baskın seçimdir biliyorsunuz baskın 

seçimdir. Tam 18 Nisan tarihinde Sayın Erdoğan seçimlerin 24 Haziran’da 

yapılacağını ilan etmiştir ve 20’sinde de iki gün sonra da Meclis erken seçim 

kararı almıştır, hatta baskın seçim kararı almıştır. Tam o günlerde bir baskın seçim 

döneminde Cumhurbaşkanının tarafsız ve bağımsız olması benim birinci 

tercihimdi ve yine desteklediği modelde farklı farklı partilerin bağımsız ve 

tarafsız bir adaya destek vermesi ve bağımsız ve tarafsız adayın da 100 bin imzayı 

direkt vatandaştan toplayıp aday olup diğer partiler tarafından desteklenmesi 

Türkiye için çok daha iyi sonuçlar getireceğine inandım ben o gün. Ve üstelik 

destek verdiğim kişi kim? Hani diyorlar ki, hem AK Parti milletvekili hem gidiyor 

başkasına destek veriyor. Başkası dediğimiz kim? AK Parti’nin kurucusu mu? 

Kurucusu. AK Parti’nin birinci Başbakanı mı? Birinci Başbakanı. Birinci 

Cumhurbaşkanı mı? Birinci Cumhurbaşkanı. Ben evet AK Parti milletvekiliyim 

o gün, ama destek verdiğim model tarafsız cumhurbaşkanı modeli ve yine AK 

Parti’nin birinci Başbakanlığı ve birinci Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan ve 

modele destek veriyorum o gün. Ve o model benim takvimimde tam 9 gün sürmüş 

yani benim içine girmem ve çıkmam 9 gün sürmüş. 9 günün sonunda da Sayın 

Gül’ün aday olmayacağını açıklamasıyla o model bitmiş oldu, yani benim birinci 

tercihim gerçekleşmemiş oldu. Ve birinci tercihim gerçekleşmeyince de, ikinci 

tercihim olan yine AK Parti’nin ikinci Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olan 

Sayın Erdoğan’la ilgili grup kararına katıldım ben. AK Parti o zaman bir grup 

kararı aldı ben de o grup kararına katıldım. Zaten grup kararları biliyorsunuz bir 

bağlayıcı niteliği vardır milletvekilleri için. Birinci tercihim olmayınca, ikinci 

tercihime destek vermiş oldum, o karara katılmış oldum.  

 

Dolayısıyla, burada kronoloji konusunda merkezden yönlendirilen, tek bir 

merkezden yönlendirilen propaganda aygıtı büyük bir yalan söylüyor. Ne 

diyorlar? Önce diyorlar Erdoğan’a imza attı, sonra gitti Gül’e destek verdi öyle 

bir şey yok. Ve Sayın Gül’le ilgili süreçte daha Erdoğan aday değil bakın. 

Erdoğan’ın adaylığı ancak 3 Mayıs tarihinde AK Parti grup kararıyla öneriliyor. 



Yani Sayın Gül’ün adaylık işi kesinlikle olmadıktan sonra ben ikinci tercih olarak 

Sayın Erdoğan’ı destekliyorum. Birinci büyük yalanı böylece sanırım izah etmiş 

oldum. 

 

Şimdi ikinci konu dediğim gibi CHP’nin adayına destek verdi diyorlar. 

Dikkat edin ben çünkü dikkatli takip ettim şu 12 gündür benimle ilgili çıkan 

haberleri çok dikkatli takip ettim. 

 

BUKET AYDIN- Ve hiç de konuşmadınız, ilk defa burada yanıt 

veriyorsunuz. 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- İlk defa burada 

konuştum çünkü bir takip etmek istedim bakalım nereye kadar gidecek dedim bu 

hani propaganda nereye kadar gidecek? Hem de daha sonrası için de bize çünkü 

ışık tutuyor bunlar. Yani oradaki en önemli sinyal de hangi Sayın Erdoğan’ın 

bizzat bir köşe yazarını, yandaş bir gazetede kendi yönettiği, yönlendirdiği bir 

gazetenin bir köşe yazarının kulağına üflediği benimle ilgili ifadeler. O ifadelere 

de sonra gelebiliriz Mescid-i Aksa’ydı şuydu, buydu, ona da ayrıca konuşabiliriz. 

Şimdi ne diyorlar? CHP’nin adayı. CHP’nin adayı değil bakın. Bağımsız, tarafsız 

aday oluyor 100 bin imzayla, diğer partiler toplu şekilde destekliyor model o. 

Zaten bu model niye çalışmadı? Diğer partiler topluca destekleyemediği için bu 

model çalışmadı ve Sayın Gül onun için aday olmaktan vazgeçti. 

 

Üçüncü ne? Gizli yaptı diyorlar. Şimdi ben bakın tarih vereyim tam ayın 

24’ü yani Nisan ayının 24’nde İstanbul’daydım ve 24’nde AK Parti’nin grup 

toplantısı var ben o grupta yokum. Ve benim grup toplantısına katılamadığım, 

katılmadığım daha doğrusu 25’nde bütün gazetelerde haber, hepsi basın arşivinde, 

Ali Babacan grup toplantısına katılmadı diye. Çünkü herkes biliyor ki ben artık 

ayrışmışım, farklı düşünüyorum, yani yanlış şeylere destek vermek istemiyorum, 

bunu bütün dünya alem biliyor. Yani bakın ta 2011-2012’den itibaren benim 

ayrışmaya başladığım ve en sonunda da tamamen koptuğum bir süreç böyle safha 

safha yaşandı. Şimdi İstanbul’daki görüşmeleri gizli gidecek, gizli olarak o 

görüşmelerin içinde olacak insan Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla gider mi? 

Sayın Gül’ün Ayazağa’daki ofisinde gündüz gözüyle yapılan toplantılara katılır 

mı? Bu nasıl gizlilik? Gizli bir şey olsa ben bunu niye söyleyeyim ki? O gün için 

herkesin bildiği bir konuydu bakın. Şimdi toplumsal hafızada böyle yeri azalan 

konularda toplumsal hafızayı yanlış yönlendirmek ve değiştirmekle ilgili özel 

gayrette var burada. Diyorlar ki, gizli yaptı, yok. O gün sorun AK Parti 

grubundaki milletvekillerine sorun milletvekillerinin en az yarısı benim o sürecin 

içinde olduğumu biliyor o gün. Yani size şu anda kendi partimiz içerisindeki 

arkadaşlarımdan en az 10 tanesini, 20 tanesini şahit olarak gösterebilirim o gün 

benim o işle ilgili faal olduğumu. Birinci tercihim olan model üzerinde çalıştığımı, 

bunun neresi gizli, gizli böyle mi çalışılır? 



 

BUKET AYDIN- Şöyle buyurun siz tamamlayın… 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Dolayısıyla, bu 

iddia bakın bu üçü de yani zamanlama konusunda bir yalan var, adaylığın niteliği 

konusunda bir yalan var, birde yine bu işin gizli yapıldığıyla ilgili de bir yalan 

var. Dolayısıyla, ben diyorum ki, bununla yani benimle ilgili böyle konuyu 

cımbızlayıp da, asıl memleketin büyük gündemini mafya, siyaset, bürokrasi ve 

hatta öğreniyoruz ki maalesef bazı medya mensuplarının da içinde olduğu bütün 

bu çirkin ilişkileri kapatmanın bir yöntemi olarak gündem maddesi olarak benimle 

ilgili konuları kullandılar, 10 gün boyunca kullandılar, kullansınlar, ama biz 

bunları Buket Hanım bekliyorduk bakın. Partimizi kurduğumuz günlerde biz çok 

iyi bir strateji çalıştık dedik ki, Hükümet, iktidar bizimle ilgili ne yapabilir? Dedik 

ki, birinci safhada bunların yapacağı bizi görmezden gelmektir, yani DEVA 

Partisi diye bir parti yok, Ali Babacan diye birisi zaten yoktu ki hiç, DEVA Partisi 

diye parti de yok. Gerçekten benim mesela TRT’de haber olduğum ilk gün 

partimiz kurulduktan aylar sonra kovid geçirdiğim dönem oldu ilk defa Ali 

Babacan kovid oldu haberi çıktı. Diğer bakıyorum böyle yandaş kanallara ve 

gazetelere bazıları sadece şu son 10 günde DEVA Partisiyle ilgili bir haber 

yapmış, o da işte bu bahsettiğimiz konuyla ilgili haber. Yani bir bakıma da 

partimizin uzun süre görmeme çabasına artık dayanamayıp ikinci aşamaya 

geçtiklerini görürüz. Yani birinci aşama neydi? Bizi yok varsaymak, görmeme, 

hükümet ve iktidar ve tabi ki yandaş basın. 

 

İkinci aşaması ne? İkinci aşaması da karalama, iftira. Bunların hepsi 

partimizi kurarken tuttuğumuz notlarda hepsi var, üçü aşamada bizim üzerimize 

geleceklerdi karalama, iftira.  

 

Üçüncü aşama ne? Tehdit. Şu anda biz ikinci aşamayı yaşıyoruz, yaşadık 

ve biraz da üçüncü aşamanın da izlerini görmeye başladık. 

 

BUKET AYDIN- Nasıl bir tehdit? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Tehdit örneğin, 

bir suç örgütünün başındaki, içindeki kişiler şu son 15 günlük döneme baktığınız 

zaman beni hedef alarak bayağı açık tehditler savurdular. Daha birkaç gün önce 

bizim Hatay’da bir ilçe teşkilatımız bir akşam vakti işgal edildi, teşkilat binamızın 

camları kırıldı, içerideki materyaller yırtıldı, hatta bayraklarımız ben ona çok 

üzüldüm yani tamam bize hınçlısınız ama Türk bayrağıyla derdiniz ne Allah 

aşkına? Bayrakları yırtıp attılar. Şu anda tabi bir soruşturma süreci o işle ilgili 

devam ediyor. Ama ben şunu da açık söyleyeyim: Biz bunların hepsini 

bekliyorduk bakın, yok varsaymayı birinci aşamayı bekliyorduk. İkinci aşamayı 

yani karalama, iftira ki onu yaşadık son 10 gün, 12 gün yaşadığımız bunlardan bir 



örnek, başka karalamalar da var, üçüncüsü de tehdit. Fakat biz bunların hepsine 

hazırdık. Ben diyorum ki, bakın elinizden geleni sakın ardınıza koymayın 

diyorum, elinizden ne geliyorsa yapın diyorum. Çünkü biz bu işe çıkarken her 

şeyi göze alıp çıktık. Bakın Türkiye’de … baskı ortamı var mı? Var. Korku ortamı 

var mı? Var bunlar Türkiye’nin gerçeği. Ama ben ve arkadaşlarım her şeyi göze 

aldık bizi hiçbir şeyle korkutamazlar, biz bu işe baş koyduk. Hiç uğraşmasınlar, 

ne karalamakla uğraşsınlar çünkü bulamazlar alnımız açık, başımız dik. 13 yıl 

Bakanlık yaptıktan sonra ben ayrılmak için Sayın Erdoğan’ı ziyaret ettiğim gün 

niçin bana kalmam için ısrar etti? Niçin daha sonra kalmam için ısrar ettiğini 

basına da açıkladı? Eğer benimle ilgili sorunlar varsa niçin ısrarlı oldu gitme kal 

diye? AK Partiden ayrılacağımı ve yeni bir parti kuracağımı söylemek için 

kendisini ziyaret ettiğimde bana ısrarcı oldu. Aramızda kalan konuyu bakın ben 

hiç kimseye anlatmadım, ta ki kendisi gazetecilerle bir uçak toplantısında 

paylaşıncaya kadar. Onun için ben çok rahatım hiç uğraşmasınlar ha ellerinden 

geleni de yapsınlar. 

 

BUKET AYDIN- Niye size bakın bir şey söyleyeceğim… 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Korkuyorlar. 

 

BUKET AYDIN- Şimdi Sayın Davutoğlu’da bir parti kurdu tabi ona da 

tepki var, ama sizinle ilgili sor sert yani hain, sadakatsiz tarzı eleştiriler, sürekli 

Twitter üzerinden bu tarz hashtagler. İşte hele ki bu son olaydan sonra çok ciddi 

anlamda böyle işte teşkilatların tepkisi mesela, işte Ankara teşkilatı işte bizimle 

bu kadar Ankara vekili olarak işte iş yaptı nasıl Abdullah Gül’ün adaylığını 

destekler vesaire gibi çok ciddi anlamda tepkiler görüyorum. Neden size bu kadar 

tepki olduğunu düşünüyorsunuz? Siz bu yaptığınızın hainlik, sadakatsizlik 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bakın şimdi 

teşkilatlarla ilgili konu mesela diyelim ki, 2017 değil mi? 2017 referandum. Sayın 

Erdoğan bir liste hazırlamış kampanyanın ön yüzleri diye 2017 referandumunu, 

yani Başkanlık sistemine geçiş referandumun kampanya yüzleri diye beni de 

yazmış listeye. Genel Merkezden aradı arkadaşlar dediler ki, ya böyle böyle hani 

Sayın Cumhurbaşkanımız sizin miting yapmanızı istiyor, televizyonlara 

çıkmanızı istiyor falan. Dedim ben isterseniz yapayım dedim, ama beni dinleyen 

dedim gider hayıra oy verir dedim isterseniz yapayım. Onun için ne yaptım? Ben 

o günlerde sadece bana soranlara cevap verdim. Hatta geçenlerde de bir 

Ankara’nın ilçelerinden birisi hatırlamıyorum teşkilat dediğiniz için bunu 

açıyorum. Ankara’nın ilçelerinden birisi bir belediye başkanı benim o ilçede 

yaptığım şöyle dar çerçeve bir toplantıda anlattıklarımı Genel Merkeze şikayet 

ediyor. Diyor ki, ya Ali Babacan iki saat konuştu ağzından evet çıkmadı diyor. 

Ben inanmadığım şeyi savunamam ki. Allah korusun hiç yapmadım öyle bir şey. 



Yani ya konuşmadım, ama konuştuğum her şeyi inanarak konuştum, doğru 

olduğunu bilerek konuştum, onun için ben çok rahatım, onun için bir tutarsızlık 

yoktur. Yani 10 sene önce söylediğim bir şeyle, bugünkü söylediğim şey arasında 

bir tutarsızlık bulamazsınız. Çünkü ben hiçbir zaman rol yapmadım, yani tiyatro 

sanatına saygım büyük, ama siyasetin bir tiyatro olduğuna ben inanmıyorum. 

Gerçek olmalı, sahici olmalı siyaset, ancak öyle Türkiye’ye anlam katar, öyle 

gerçekten Türkiye’ye kazandırır. Şimdi konu sadakat, ihanet meselesine gelince 

ben ilkelere sonuna kadar sadık kaldım, değerlere sonuna kadar sadık kaldım, 

hakikaten sonuna kadar sadık kaldım. Asıl ihanet nedir? İhanet, ilkelere ve 

değerlere uymamaktır. Ben 2001’de ilk defa siyasete AK Parti’yle girdim. Bizim 

partiyi kurarken ortaya koyduğumuz ilkeler vardı, değerler vardı. Neydi bunlar 

örneğin? Ehliyet, liyakatti, adaletti, hakkaniyetti. Şu anda Türkiye’de adaletten 

bahsedebilmek mümkün mü? Atamaların ehliyete, liyakate göre yapıldığından 

bahsedebilmek mümkün mü? Siz bu kadar yanlış insanı etrafınızda toplarsanız, 

bu kadar yanlış insanı kilit görevlere getirirseniz ülkenin düşeceği durum belli. 

Ben zaten 2018’de cumhurbaşkanlığı adaylı meselesinde bütün bu olacakları 

öngördüğüm için bir çaba içerisindeydim. Ülkenin düştüğü durumu da görüyoruz. 

Ne oldu? 2018’de Sayın Erdoğan benim ikinci tercihim olarak aday oldu, seçimi 

kazandı ne oldu? Türkiye o günden bugüne kazanıyor mu, kaybediyor mu? 

2018’den bugüne kadar Türkiye üç defa döviz krizi yaşadı mı? Yaşadı. Türkiye 

2018 seçimlerinden bu yana 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır cayır 

yaktı mı? Yaktı. Tam 48 milyar liralık yedek akçe, kara gün parasını daha 

pandemi başlamadan bunlar harcadı mı? Harcadı. Bu sürede Türkiye’nin 

Hazine’sinin borcu ikiye katladı mı? Katladı. İşsizlik rekor seviyede, genç işsizlik, 

Türkiye bu kadar yüksek genç işsizlik rakamı görmedi Buket Hanım. Yoksulluk, 

yoksulluk intiharları var ülkede. Demek ki ne kadar öngörülü bir iş yapmamışız, 

ülkeyi bir felaketten korumak için bir çaba içerisinde olmuşum ben 2018’de, ama 

o çabamda başarılı olamadım. İyi ki o çabayı göstermişim diyorum, bugün aynı 

şey olsa aynısını yaparım hiç sorun yok. 

 

BUKET AYDIN- Meral Akşener yüzünden mi bozuldu Abdullah Gül’ün 

çatı adaylığı o dönem? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- İsimler çok 

önemli değil, çünkü benim takvime baktığımda bu tartışmalardan sonra benim 

takvime bu konunun girip çıkması tam 9 gün sürmüş, yani başlamasıyla bitmesi 

9 gün sürmüş. Bu 9 günlük süre içerisinde farklı genel başkanlarla farklı 

görüşmeler oldu, bazı görüşmeler de ben de oldum. İsimler artık çok önemli değil 

bugün itibariyle, ama sonuçta bütün siyasi partilerin desteklediği ve bağımsız, 

tarafsız bir aday modelini ben çok önemsiyordum. Cumhurbaşkanının bu ülkenin 

cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğine ben inanıyorum, sadece bu kişisel 

inanç değil, anayasamızın hükmü. Anayasa ne diyor, anayasanın yemin metni ne 

diyor? Cumhurbaşkanı görevimi tarafsızca yapacağım diye yemin ederek işe 



başlıyor. Bugün Sayın Erdoğan’ın tarafsızlığından bahsedebilmek mümkün mü? 

Sonuna kadar taraf. Üstelik ne diyor? Bitaraf olan bertaraf olur diyor onun siyaset 

kodu öyle illa taraf tutacaksın diyor. İçeride de taraf tutacaksın diyor, dışarıda da 

taraf tutuyor. Dışarıda başka ülkelerin iç işlerine taraf tutuyor, iç işlerinde taraf 

olduğu her konuda hezimetle neticeleniyor. Bugün Mısır’a bakın Mısır’a Türkiye 

gidip yalvarmaya başladı ya şu ilişkileri düzeltelim diye. Niye siz baştan Mısır’ın 

iç işlerine taraf oldunuz. Niye onun elini sıkmam, masasına oturmam, yüzüne 

bakmam dediğiniz kişinin şimdi peşinden koşuyorsunuz, Türkiye heyet 

gönderiyor. 

 

BUKET AYDIN- Size gitme işte gel konuşalım dendiğinde hiç mi ortak 

payda da buluşamadığınızı düşündünüz ve yolları ayırdınız? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Hayır, ben 

kesinlikle kanaat getirmiştim. Tarih nedir? 2019 Mayıs onu da söyleyeyim. 2019 

yılının ben Mayıs ayında Sayın Erdoğan’la konuştum. 

 

BUKET AYDIN- Sayın Erdoğan kolay kolay da herkese gitme, kurma, 

gel konuşalım deyip de hani bunu açıklayacak bir siyasi figür değil yani hani sizi 

demek ki o dönem gitmenizi istememiş ki böyle bir şey yapmış. Hani hiç mi o 

yüzden belki de size bu kadar tepki var AK Parti cenahından. Hani çünkü tekrar 

soruyorum bakın, Sayın Davutoğlu’da ayrıldı parti kurdu, ama size olan tepki çok 

başka bir tepki hani şimdi burada bunu görmemek mümkün değil. 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Parti içindeki 

tepki açıkçası farklı farklı değerlendirilebiliriz, çünkü şu anda AK Parti’deki 

arkadaşların büyük bir bölümünün bir gerçek hissiyatı var, birde resmi görüşü var. 

Şimdi resmi görüşü sorulduğunda başka şeyler söylerler, gerçek hissiyatları çok 

farklı. Bir kısmıyla da hala irtibattayız, bizim arkadaşlarımız da irtibatta çünkü 

uzun yıllar beraber çalışmış olmanın bir o insani ilişkisi hala devam ediyor. 

Dolayısıyla, orada açıkçası çok ben şey yapmıyorum. Asıl önemli olan burada 

vatandaşımız ne hissediyor vatandaşımız? Şimdi ben bugüne kadar 50’den fazla 

ile gittim, ilçe ilçe dolaşıyorum. Şu önümüzdeki birkaç ay içerisinde tam 170 

ilçede kongre yapacağız bakın ben bazılarına gideceğim, çoğuna da 

arkadaşlarımız katılacak çünkü takvime sığdırmak mümkün değil. 50’den fazla 

gittiğim her ilde çok şükür partimizle, benimle ve arkadaşımla ilgili çok olumlu 

bir tutum var. Kahir ekseriyeti vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin tutumu çok 

olumlu. Çok az sayıda her gittiğimiz yerde belki maksimum 2-3 kişiden 

duyduğumuz bir ifade var o da şu: Ya sizi çok seviyoruz, ama keşke 

Cumhurbaşkanını yalnız bırakmasaydınız çok az sayıda. Şimdi AK Parti 

seçmenindeki hissiyat bu. Ben de AK Parti’ye gönül vermiş vatandaşlarımızı 

gayet iyi anlıyorum, çünkü ben gönül verme değil, ben kurucusuyum ilk kuran 

ekibin içindeydim 14 Ağustos 2001 ve ilk defa siyasette ilk göz ağrım, ilk girdik 



başladık, dolayısıyla, benim içinde kolay bir süreç olmadı bu. AK Parti’ye gönül 

veren vatandaşlarımızı da ben gayet iyi anlıyorum. Ama içinde olan, bizzat 

süreçleri yaşayan ve o yanlış insanların nasıl Sayın Erdoğan’ı kuşatıp bir süre 

sonra yanlış yöne doğru götürdüğünü, bir süre sonra kendi artık iç dünyasının da 

değişmeye başladığını, kendi zihin dünyasının da değişmeye başladığını. 

Yanlışları nasıl doğru gibi algıladığını, yanlışlarını nasıl sanki doğru yaparmış 

gibi yapmaya başladığını ben kendim gözlemledim. Ve Sayın Erdoğan’la 

Türkiye’nin bir çıkışının olmayacağına kesin olarak kanaat getirdikten sonra 

DEVA Partisini kurmaya karar verdim. Bütün arkadaşlarımızın da ortak hissiyatı 

buydu. Yani eğer ufacık bir ışık görseydik ufacık bir ışık ya şöyle şöyle olursa 

belki Türkiye düzelir diye biz seve seve o yüzde 1 ihtimal için bile giderdik yine 

çalışmaya destek vermeye devam ederdik, ama ihtimalin sıfırlandığını gördük, 

asla dedik. Problemler bu yapıyla, bu zihin dünyasıyla, bu kadroyla çözülemez 

dedik ve çözülemiyor. Üzülerek söylüyorum haklı çıktık.  

 

Bakın 2018 seçimlerindeki çabamı anlattım, 2019’un Şubat’ında biz yeni 

bir parti kurmaya karar verdik. 2019’un Mayıs’ında ben Sayın Erdoğan’la bunu 

paylaştım, ta 2020’nin Mart ayında biz DEVA Partisini kurduk. Birde hani ihanet 

falan diyorlar ya şunu da unutmayalım bakın: Sayın Erdoğan biliyorsunuz Fazilet 

Partisinin içindeydi değil mi? Fazilet Partisinin içindeyken yenilikçi hareketin 

içinde oldu. Fazilet Partisinin içindeyken yeni bir parti kurmak için çalışmaya 

başladı. Fazilet Partisinin kapatılma tarihi 22 Haziran 2001, AK Parti’nin kurulma 

tarihi 14 Ağustos 2001 arada 2 ay bile yok Buket Hanım, 2 ayda bir parti kurulur 

mu yeterince hazırlık yapmazsanız? Bütün o hazırlık yeni parti hazırlığı Sayın 

Erdoğan bizzat Fazilet Partisinin içindeyken yapıldı. Yeni partinin kuruluşlarının 

çoğunda bu vardır, yani parti içindeyken zaten önce farklı düşünceler başlar, görüş 

ayrılığı çoğalır, artık bu farklılık onarılamamaya başlar, yeni bir düşünce başlar, 

ondan sonra da yeni bir siyasi hareket düşüncesi başlar. Düşünün ki hani diyorlar 

ki, vay partinin içindeyken şunu yaptı, bunu yaptı. Sayın Erdoğan, Fazilet 

Partisinin içinde değil miydi yeni parti hazırlığını yaparken, yenilikçi harekette 

yok muydu? Hatta bakın çok enteresan o dönemde rahmetli Erbakan geçenlerde 

ölüm yıldönümüne ben de katıldım rahmetle anıyorum, ama sadece size o 

günlerde Sayın Erdoğan’la ilgili ifadelerini bir okumak istiyorum bakın kendi 

ifadesi diyor ki, Sayın Erbakan rahmetli Erbakan Sayın Erdoğan için kullanıyor 

bu ifadeyi. Onları bazı dış güçler buraya getirdi. Şu an ki dünya düzenin ırkçı, 

siyonist, emperyalizmin insanları köleye çeviren güçleri diyor bakın. Şu an ki 

dünya düzeninin ırkçı, siyonist, emperyalizmin insanları köleye çeviren güçleri 

onları buraya getirdi. Erdoğan, siyonizmin kasiyeri oldu diyor bakın. Şimdi 

dolayısıyla ne oluyormuş? Demek ki yeni siyasi partiler kurulurken bazı insanlar 

mevcut olduğu siyasi partide bu hazırlığa başlayabiliyormuş. 

 

Şimdi yeni parti kurdu değil mi Sayın İnce. Sayın İnce’nin yeni parti 

kurma fikri ne zaman doğdu, partisini ne zaman kurdu? CHP’nin üyesi değil 



miydi bütün bu hazırlıklarını yaparken, birdenbire mi oldu yani? Dolayısıyla 

bütün bunları önce siyasetin doğal akışında değerlendirmek lazım, ama her an her 

an ilkelerle ve değerler ışığında gitmek lazım. 

 

Bir de, ne diyorlar, bu etik değil diyorlar. Allah aşkına, bakın siyasi etik, 

siyasi ahlak yasasını çalışmak için yıllarca çaba gösteren benim, taslağını ben 

hazırladım. Yıl 2014, 2015, 2016, üç yıl uğraştım. Hatta Bakanlık döneminden 

kenara koyduğumuz dosyalar sadece o dosyalardır. Çünkü bunun siyasi etik 

kuralların açık olarak yazılmaması siyasette pek çok yanlışı beraberinde getiriyor. 

Peki, Sayın Erdoğan niye bunu reddetti? Benim ve arkadaşlarımın hazırladığı, çok 

da çaba gösterdiğimiz siyasi etik, siyasi ahlak yasasını niye reddetti, niye bizim o 

yasayı çıkartmamıza izin vermedi. Hatta Sayın Davutoğlu Başbakan olduğu 

dönemde son hamle bir daha denedik, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı iken yine 

engelledi, yine yapamadık. Bugün etik değerlerden bahsedenler benim 

zamanımda siyasi ahlak, siyasi etik yasasını çıkartmama niye izin vermedi. Bütün 

bunları bakın sorgulamak lazım.  

 

Şimdi konuşacak çok şey var. Açık söylüyorum, leke bulamazlar leke. 

Bakın iddialı konuşuyorum, leke.  

 

İkinci aşamada, bahsettim ya, ikinci aşamada karalama olacak, iftira 

olacak, hepsi olacak, hepsine hazırız biz, korkacak da hiçbir şeyimiz yok. Zaten 

zerre kadar korkacak bir şeyimiz olsa biz bu işe girmezdik, onun için çoğu 

yapamıyor edemiyor yani.   

 

BUKET AYDIN- Parti içerisinde kendinizi dinletemediğinizi, 

istediklerinizi, işte birtakım uyarılarınızı gerçekleştiremediğinizi mi düşündünüz.  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Evet, tabii ki.  

 

BUKET AYDIN- Bir dönem Yiğit Bulut meselesi vardı, çok fazla 

kulislerde dillendirilmişti. Sizin bir rapor hazırladığınız, bu raporu Sayın 

Cumhurbaşkanına sunamadığınız, bunu Yiğit Bulut’a işte sunmanızı söylediği 

tarzında yazılar yazılmıştı, bu tarz durumlar mı sizi etkiledi?  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Onlar da doğru 

değil, o haberler hiç doğru değil. Şimdi dedim ya, Sayın Cumhurbaşkanının 

etrafında sadece o bahsettiğiniz isim değil yani bir sürü yanlış kişi öbeklendi, 

çevirdi, kuşattı. Ama onların kendisini kuşatmasına izin veren de kendisi. Biz bu 

yanlış isimlerin hepsiyle … yaptık, bakın bu adamlar yanlış adamlar dedik. Size 

bunlar hakaret ediyordu, küfrediyordu, haberiniz yok mu dedik. Bunlar 

konjonktürel, bugün dönerler sizi destekler, yarın döner aleyhinize çalışırlar 



dedik, güvenmeyin bu tür insanlara dedik. Sadece ben bir isim üzerinde 

durmuyorum, çok öyle insan yani.  

 

BUKET AYDIN- Yiğit Bulut ve gibi.  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Parayı, gücü 

ver, yapamayacakları şey yok yani, zaten insanları para, güç, yani iktidar para ve 

gücü verince kendisi çalıştırabiliyor. Ama sadakat, o sadakat değil. Önemli olan 

ilkelere ve değerlere sadakattir. O çıkan haberler doğru değil. Ben inanmadım, 

hiçbir şey yapmadım, onlar kim, o bahsettiğiniz isimler kim oluyor Allah aşkına, 

yani hiçbir önemi yok bunların. Hatta tam o günlerdeki toplantılarda ben Sayın 

Erdoğan’a katılımcı listesi verirdim, bunlar bunlar bunlarla biz geleceğiz, eğer 

başkalarını da davet edecekseniz biz konuşmayız, yani tercih sizin. Hatta 

toplantıların bazılarını iki bölüm yapardık. Yani yüzeysel anlattığımız konular 

olurdu, ondan sonra şu şu şu arkadaşlar içeride kalsın, biz ancak onların yanında 

daha detaylı bilgiler verebiliriz. Eğer başkaları olursa, kusura bakmayın biz Sayın 

Cumhurbaşkanına verilecek bir bilgide, bir brifingde yanlış düşündüğümüz 

insanları istemeyiz derdik ve kota koyardık, ambargo koyardık o isimlere, 

mümkün mü?  

 

Buket Hanım, bakın ben her an ceketimi alıp çıkacak gibi çalıştım. En 

uzun süre bakanlık yaptım, ama odamın dolapları boş oldu bakın. Makam 

odalarının dolaplarına ben bir tane dosya, klasör koymadım, hepsi boştu. Masanın 

üstündeki günlük evrak ve asılı bir ceketim, her an ceketimi alıp çıkacakmış gibi 

çalıştım. Şimdi bu psikolojiyle çalışmazsanız zaten üretemezsiniz, eğilip 

bükülmek zorunda kalırsınız. Şu andaki arkadaşları görüyoruz, çoğu eğilip 

bükülüyor, niye? Ya bir gün daha bakanlığa devam etsem diye. Ne olacak Allah 

aşkına, çok önemli mi yani, nedir ki.  

 

Bir de diyorlar ki, ne diyorlar, argümanlardan bir tanesi; Sayın Erdoğan 

bahşetmiş, bize makamlar vermiş. Vermeseydi ya, ben hangi makamı istedim, 

hangi bakanlık görevini istedim? Hiçbir görevimde talepkar olmadım ben, hepsi 

bana hatta ısrarla verilen görevler oldu. Benim ilk istifa mektubumdur 2009 bakın. 

2011’de ikinci dönem bitiyor, 2011 seçimlerinde yine ayrılmak istedim. 2015’te 

hadi üçüncü dönem ayrıldım, sonra tekrar o zaman biliyorsunuz 2015’te ilk 

seçimde AK Parti büyük bir hezimete uğrayınca ben aday değildim, çünkü üç 

dönemi doldurmuştum ve artık kurtulmuş çok şükür psikolojisindeydim. Ama 

Kasım seçimlerinde tekrar, Sayın Davutoğlu da zaten açıkladı, Sayın 

Davutoğlu’nun; beni yalnız bırakma ısrarı üzerine ve kendi başvurum olmadığı 

halde son dakikada benim adımı yazıp YSK’ya verdik, Yüksek Seçim Kuruluna 

ismimi. Hiçbir evrakım yoktu, başvurum yok, bir evrak yok, form doldurulmamış, 

hiçbir evrakımı vermemişim. Sonra evrak tamamlamak için bir süre var da, o süre 

içerisinde evraklarımı tamamladılar verdiler YSK’ya. Sadece Sayın 



Davutoğlu’nun beni yalnız bırakma talebi üzerine. Tabii bu sadece bir kişi 

meselesi değil biraz memleket meselesi. Küçücük bir ışık varsa, hani bir ışık, hadi 

o ışık varsa o ışığın içerisinde biraz yardımcı olayım duygusuyla yaptım bunu, o 

da altı ay bile sürmedi biliyorsunuz yani. Yani yüzde 1 ihtimal görüyordum, o da 

altı ay sonra bitti. Dolayısıyla bütün bu konularda ben çok rahatım. Yani benim 

yaptığım görevlerin hiçbirisi benim böyle almak için uğraştığım görev değildir, 

bana adeta zorla verilen görevlerdi. Vermeselerdi, başkasına yaptırsalardı. Niye 

13 yıl beni bakan olarak tuttular? Demek ki bir şeyler üretmişiz, faydalı olmuşuz, 

başarı üretmişiz, başarı üretmişiz alın servis et demişiz başarıyı. Onlar da başarıyı 

almışlar anlatmışlar. Çok rahatım, hiç uğraşmasınlar bunlarla.   

 

BUKET AYDIN- Davutoğlu demişken son olarak şunu da soracağım: 

Sizin bu Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarınız üzerine; “Sayın Babacan ve Sayın 

Beşir Atalay bana da gelerek Sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç 

partinin ona destek vereceğini ifade ettiler, AK Parti’deyken yapılmasını doğru 

bulmadım” gibi bir açıklama yaptı. Bunun için ne diyeceksiniz, ben bunu da 

merak ediyorum.   

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi o günün 

konjonktüründe gerçekten pek çok olay eş zamanlı gidiyordu ve Sayın 

Davutoğlu’nun da başka planları vardı, kendiyle ilgili ve süreçle ilgili başka 

planları vardı. Dolayısıyla onun hiç detayına bugün girmek doğru değil açıkçası. 

Geçmişi çok uzun uzun da konuşabiliriz, ama geçmişle ilgili benim bahsettiğim 

gibi, yani başım dik, alnım ak, çok rahatım, ekibimizin de öyle. Biz tabii ki 

geçmişten ders alacağız, çünkü geçmişten ders almazsanız tarih tekerrür eder. İşte 

Sayın Erbakan’ın ifadelerini okudum. Sayın Erdoğan da bizim için benzeri 

ifadeler… Mesela geçen ne demiş, Mescid-i Aksa’yı yıkanlar falan filan, 

içimizdeki Mescid-i Aksa’yı. Onu da çıkıp açıktan söylemiyor, gazetecinin 

kulağına üflüyor. Açıktan söylesene, söyle de bir cevabını duy bakalım.  

 

Ondan sonra ne oluyor? Sayın Akşener Netanyahu’yla Sayın Erdoğan’ı 

benzettiği zaman da kıyamet kopuyor, tazminat davası açıyor. İyi de, daha bundan 

bir hafta önce siyasi rakibine, yani bana Mescid-i Aksa’yı yıkanlarla beraber 

görürken ne oluyor, bu adalet mi, bunun adı siyaset mi? Dinimizin kutsallarını 

böylesine pervasızca harcamak, üstelik Filistin’de kan dökülüyor, çocuklar 

ölüyor, kadınlar ölüyor, Gazze’de, Batı Şeria’da. O gün o işleri bırakıyor, açıyor 

gazeteciye bunlar hain diyor, bunlar içimizdeki Mescid-i Aksa’yı… Ya sen 

Filistin’le uğraşsana, bizimle ne uğraşıyorsun? Bir de siyasi rakibiyle uğraşırken 

ki ifadeler, İsrail benzetmesi, Mescid-i Aksa’yı yıkanlar benzetmesi, bu ne kadar 

etik, ne kadar ahlaki? Ondan sonra Sayın Akşener’in dün söyledikleri tabii ayrı 

bir tartışma konusu olabilir, partisinden de açıklamalar var yanlış anlaşıldı diye 

ya da hani yanlış anlamaya müsait ifadeler olduğuyla alakalı ifadeler var. Artık 

onlar kendi iç meseleleri, çok bir şey söylemek istemem. Ama konu biraz 



benziyor yani. Hemen siyasi rakibini İsrail’e benzetmek, İsrailliye benzetmek, bu 

ne kadar etik? Sayın Erdoğan’a buradan soruyorum. Eğer siyasi etikten, siyasi 

ahlaktan bahsediyorsak, öncelikle dinimizin kutsallarını günlük siyasete alet 

etmemek lazım bakın. Mescid-i Aksa hepimizin kutsalı. Bizim içimiz cız eder, 

içimiz parçalanır oradaki görüntülere; bizim kültürümüz bu, inancımız bu, asla 

böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Ve sanki bu konular Sayın Erdoğan’ın tekelinde 

mi Allah aşkına? Türkiye’deki tek dindar genel başkan o mu? Türkiye’deki tek 

Müslüman genel başkan o mu? Bütün bu konular olduğunda hemen ümmetin 

lideri diyorlar değil mi, ekibi ne diyor? Ümmetin lideri. Kusura bakmasın, bu 

ümmet gidip de başka bir siyasi partiye oy veriyorsa ümmet olmuyor mu? Yani 

AK Parti’ye oy verenler ümmet, başka partiye oy veren Müslüman-dindar insanlar 

ümmet değil öyle mi? Kusura bakmasın, İslam dini ülkemizde de, bölgemizde de 

hiç kimsenin tekelinde değil, hiçbir genel başkanın tekelinde değil. Bu konularda 

da ben çok daha özenli, çok daha etik sınırlar içerisinde davranmaya kendisini 

buradan davet ediyorum. İki kelime ederse, 20 kelime bizden duyar; onu da bilsin, 

ona göre ölçülü ve dikkatli hareket etsin. Biz siyasi rakip olabiliriz, ama bu siyasi 

rekabeti dinimizin kutsallarına bulaştırmasın. Böyle İsraillilerin yaptıklarıyla 

karşılaştırmasın, sonra ne oluyor? Bir başka genel başkan benzer bir şey 

yaptığında da küplere biniyor, yine bütün propaganda aygıtı çalışmaya başlıyor, 

tazminat davaları açılıyor, şu oluyor-bu oluyor. O zaman benim de tazminat 

davası açmam lazım şimdi? Ben de bu konuyu çok büyütebilirim. Propaganda 

aygıtı, tabii Sayın Erdoğan’ın elindeki aygıt bizde yok henüz; parayla, devlet 

gücüyle kurdukları bir aygıt var, trol ordusu var, maaşlı ordu yani. 20 katlı binada 

durmadan bir tane adam 20 tane, 30 tane hesap açmış, onlardan bir sürü tweet 

atıyor, şunu yapıyor. Zerre kadar kıymeti yok. Vatandaşlarımız da zaten hangisi 

gerçek, hangisi trol artık ayırt ediyor. O Twitter’ın ilk günleri gibi değil ha, herkes 

öğrendi, bakınca bu trol hesap mı, gerçek hesap mı artık vatandaşlarımız onu ayırt 

edici sağduyusu da gelişiyor, çünkü yeni bir ortam tabii sosyal medya.  

 

BUKET AYDIN- Hepimiz Twitter profesörü olduk.  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Onun için ben 

buradan Sayın Erdoğan’a bakın çağrı yapıyorum; bu propaganda makinasıyla 

uğraşmayı bıraksın. Trol ordusuna bir sürü maaşlarla falan uğraşmasınlar bu 

işlerle. Çünkü memleketin zaten kaynağa ihtiyacı var, bakın bütçe kısıtlı. Kısıtlı 

olduğu için bütçe akaryakıta yüzde 188’e varan zam yaptılar değil mi 

akaryakıttaki ÖTV’ye, yüzde 188’e varan akaryakıt ÖTV’sine. Niye? Çünkü para 

yok, sıfırı tükettiler. Sayın Erdoğan’a çağrım; gerçek düşman bu ülkenin 

sorunları, gitsin işsizlikle uğraşsın, gitsin enflasyonu düşürmek için uğraşsın. Şu 

anda bizim Merkez Bankası faizimiz yüzde 19, Avrupa’nın en yüksek faizi, 

dünyanın en yüksek 7. faizi. Ne diyordu? Vatanı satmak yüksek faizdir diyordu 

değil mi, kendi ifadesi bakın, kendi ifadesi. Sayın Erdoğan öncelikle şu sorunları 

bir çözsün, ülkenin sorunlarını çözsün, bununla uğraşsın, emeğini vaktini buna 



harcasın. Filistin’de kan dökülürken tutup da gazetecinin kulağına benimle ilgili 

ifadelerle uğraşmasın, çünkü zamanı çok değerlidir eminim ki, o değerli zamanını 

bu ülkenin gerçek sorunlarını çözmekte kullansın diyorum.  

 

BUKET AYDIN- Şimdi HDP ile ilgili bir soru; şimdi siz HDP’nin 

kapatılmak istenmesine karşı çıkan bir politikacısınız. Son günlerde de HDP’ye 

bakanlık iddiası gündeme geldi. Sicili temiz, milliyetçi kesimin itiraz 

edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir HDP’li bakan olabilir dedi Dursun 

Çiçek, ardından da Gürsel Tekin. Siz HDP’li bakan fikrine nasıl yaklaşırsınız?  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi bunlar 

gerçekten bugünün konusu değil öncelikle, yani bugünün konusu değil. Sanki 

seçim gelmiş, seçim kazanılmış, seçimi kazanan parti veya partiler de nasıl bir 

hükümet kuralım diye onları tartışıyor; çok çok erken bu konulardan bahsetmek 

için. Gereksiz tartışma konusu da yapılabiliyor.  

 

Ancak şunu unutmayalım ki; şimdi HDP bugün bizim Anayasamıza göre 

ve Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş bir siyasi parti değil mi?  

 

BUKET AYDIN- Evet.  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi bu siyasi 

partiyle, HDP ile AK Parti ilişkisini ve Sayın Erdoğan’ın ilişkisine şöyle bir 

baştan bugüne kadar bakın, yani 2002’den bu yana; tamamen konjonktürel. Bazen 

HDP ile çok yakınlaşmıştır Sayın Erdoğan, bazen uzaklaşmıştır, bazen 

şeytanlaştırmıştır, bazen terörist ilan etmiştir, o günün gereği neyse o. Yani bugün 

böyle, yarın böyle, bir tutarlılık yoktur.  

 

Biz hep hukuk bazında hareket ediyoruz, ilkeler bazında hareket ediyoruz. 

Diyoruz ki; bir siyasi parti Anayasaya göre kurulduysa, yasalar çerçevesinde 

kurulduysa ve bir tüzel kişiliği varsa biz her partiyle olduğu gibi bütün siyasi 

partilerle diyalog içerisinde oluruz diyoruz. Ama bakın bu bahsettiğimiz bir siyasi 

parti. 2019 yerel seçimlerinden önce, İstanbul seçimlerinden önce Hükümet ne 

yaptı? Bakın unutuluyor bunlar, ama biz tekrar tekrar hatırlatacağız. Abdullah 

Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, kırmızı bültenle aranan bir kişiyi devlet 

kanalına, TRT’ye çıkartıp konuşturmadılar mı? Devlet kanalına. Bunu 

düzenleyen kim? O günkü iktidar. Kim? Erdoğan, Bahçeli. Bahçeli de diyorum, 

çünkü Bahçeli ne yaptı, Sayın Bahçeli? Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yazdığı 

mektup konusunda bizim vatandaşlarımıza dedi ki; bak böyle bir mektup var, 

bakın böyle bir mektup var, dikkate alın bu mektubu dedi. Demek ki neymiş? Zora 

girince, sıkışınca, siyasi ikballeri tehlikeye girince bırakın HDP’yi falan PKK’yla 

bile bunlar yakınlaşabiliyorlar. PKK bir terör örgütü değil mi? Abdullah 

Öcalan’ın bu örgütün, bir terör örgütünün başındaki kişi değil mi? İmralı’da 



hapiste değil mi? İmralı’daki hapisteki bir terör örgütü liderinin mektubundan 

medet umuyorsunuz seçime 2-3 gün kaldı diye. O terör örgütünün kırmızı bültenle 

aranan kardeşini, Osman Öcalan’ı devletin kanalına, TRT’ye çıkarıyorsunuz, 

niye? Acaba bunun etkisiyle Kürt vatandaşlarımızdan biraz daha oy alabilir miyiz 

İstanbul’da diye. Bu mu tutarlılık, bu mu ilke? Bırakın ilkeyi, değerleri, bu 

hukuksuzluk. Bakın ben diyorum ki; Anayasaya göre, yasalara göre kurulmuş bir 

siyasi partiden bahsediyorum, bir tüzel kişiden bahsediyoruz, herkes gibi biz de 

onlarla diyalog içerisinde olabiliriz diyorum. Diyalog ayrıdır, iş birliği ayrıdır 

bakın. Diyalog nedir? Konuşuyor olabilmektir. Ama şu anda Sayın Erdoğan’ın 

yaptığı, Sayın Bahçeli’nin yaptığı tamamen konjonktürel. Bugün yakınlaşmak, oy 

toplamaya yarıyorsa yakınlaşalım. Düşman ilan edelim, uzaklaştıralım, işe 

yarıyorsa o zaman düşman ilan edelim, uzaklaştıralım, bunlar işte PKK ile bir 

diyelim.  

 

Biz tutarlıyız, ilkeliyiz, onun için de çok rahatız, onun için de yalpa 

yapmıyoruz, zikzak yapmıyoruz. Zikzağın, yalpanın büyüğünü şu andaki iktidar 

yapıyor bu HDP konusunda ve özellikle de PKK konusunda. İnanın ben bir 

vatandaş olarak çok üzüldüm, yani Osman Öcalan’ın bir devlet kanalında, TRT 

kanalında görünce çok üzüldüm. Çünkü ben 8 yıl Buket Hanım, Milli Güvenlik 

Kurulu üyeliği yaptım, devletin bütün güvenlik dosyaları, en hassas konuları 

önümden geçti. Bu ülkenin bekası için PKK terör örgütünün en önemli 

tehditlerden birisi olduğunu iyi bilen bir insanım. Bir İstanbul ya, İstanbul’da 

belediye başkanlığı seçimi için bir terör örgütünün liderinden, onun kardeşinden 

istifade etmeye çalışılır mı, kullanılır mı şundan üç-beş oy daha fazla alalım diye? 

Bu mu terörle mücadele yani? Sonra ne diyorlar, işte HDP’li bakan olabilir diye 

vay hadi saldıralım, şöyle-böyle. Ya siz önce bir kendi yaptığınıza bakın. Bunu 

unutturmak isteyeceklerdir, ama biz unutturmayacağız. Ne kadar yanlışları varsa 

tekrar tekrar anlatacağız. Çünkü vatandaşlarımızın bunları duyması gerekiyor. 

Duyması gerekiyor ki günü geldiğinde doğru bilgiyle nihai kararları versinler.  

 

BUKET AYDIN- Şimdi sizin bir açıklamanız üzerine bir soru soracağım 

yine. “Bakıyorum diğer partiler Z kuşağını anlamak diye saha araştırmaları 

yapıyor, laboratuvar kuruyor, sanki yeni bir canlı türü keşfetmişler gibi Z 

kuşağından bahsediyorlar” dediniz. Siz parti olarak da Z kuşağıyla çalıştığınızı 

söylüyorsunuz. Peki o zaman Z kuşağının siyasetçilerden sizce beklentisi nedir?  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şöyle: Aslında 

bizim Z kuşağı adına konuşmamız çok doğru değil. Çünkü biz partimiz 

kurulmadan önce bütün toplumsal kesimlerin çok iyi analizini yaptık. Üstelik ben 

üç çocuk babası olarak ve çocuklarımızdan iki tanesi de Z kuşağı kategorisine 

giriyor. Ama bakıyorum bazı siyasi değerlendirmelerde böyle yeni keşfedilmiş bir 

canlı türü falan gibi davranılıyor; yani Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle falan. Z 

kuşağı diye bir genelleme çok zor açıkçası. Biz her gencimizi kendi içinde birey 



olarak kabul ediyoruz, her birisinin ayrı duygu dünyası var, her birisinin ayrı 

hayalleri var, her birisinin ayrı beklentileri var, ülkemiz için farklı istekleri var. 

Kendi yarınları için arzusu var, umudu var. Dolayısıyla kategorik bakmanın ben 

çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki her bir yaş grubu birbirinden çok 

farklı artık Türkiye’de. Şöyle 1-2 yaşındayken akıllı telefonla muhatap olmuş 

çocukların dünyası çok farklı olabiliyor ya da ilk defa bilgisayarla 3 yaşında, 5 

yaşında tanışan çocukların dünyası daha farklı olabiliyor. Biz onların her birini 

bir münferit birey olarak çok önemsiyoruz, çok değer veriyoruz. Bizim partimizde 

baştan da bahsettiğim gibi, yüzde 21 genç kotası var, yani 30 yaş atı. Biz 

gençlerimizle yan yana yürümüyoruz, onların adeta peşinden gidiyoruz. Genel 

Merkez Yönetim Kurulumuzda, bütün il başkanlıklarımızda, ilçe 

başkanlıklarımızda yüzde 20 oranında genç arkadaşımız var ve onlar ana yapının 

parçası. Mesela bizde gençlik kolları yok, çoğu partinin gençlik kolları var değil 

mi?  

 

BUKET AYDIN- Evet.  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bir ana kademe 

vardır, ana yapı, bir de gençlik kolları vardır. O gençlik kolları ana yapıdaki 

kararlara fazla etki edemezler. Bir tek başkanı bir-iki yerde oturur; o kadar. 

Halbuki bizim 50 kişilik bir kurulsa 10 tanesi zaten genç ve söz alıyorlar, kararlara 

müdahale ediyorlar, kararlara öncülük ediyorlar ve biz bundan çok mutluyuz. 

Çünkü şöyle bir çalışma şeklimiz yok: Gençleri anlamaya çalışalım, ona göre 

politika oluşturalım, ona göre karar verelim değil. Zaten biz gençlerle beraber 

çalışıyoruz ve beraber karar veriyoruz bütün politikalarda.  

 

Çok farklı bir artık anlayış gerekiyor. Biz gençleri böyle yarınlar olarak 

falan da görmüyoruz, gençler bugünümüz bizim.  

 

BUKET AYDIN- Gençler seçimin kaderini belirleyecekler, çok ciddi bir 

kitle bu seçimde oy kullanacak… 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Öyle, ilk defa 

oy kullanacak herhalde 5-6 milyon civarında bir gencimiz var, yani 2018’den 

sonra 18 yaşını geçen, çok önemli. Onların en önemli sorunu mesela özgürlük, 

yani kendilerini ifade edememekten çok yakınıyorlar. Gittiğim her ilde, her ilde 

gençlerimizden bu şikayeti duyuyorum. Korkuyoruz diyorlar, konuşamıyoruz. 

Acaba sosyal medyada bir şeyi like’larsak yarın iş bulmamıza engel olur mu 

korkuyoruz diyorlar. Ya da mesela ne yapıyorlar? Geçen, enteresan, genç 

işsizlerden bir grup geldi, bir platform oluşturmuşlar, genç işsizlerin dertlerini 

anlatıyorlar ve çözüm önerileri getirmişler bize. En sonunda dediler bir fotoğraf 

çektirebilir miyiz? Çektirelim dedim, tamam. Ama bunu sosyal medyada biz 

paylaşmayacağız, siz de paylaşmayın lütfen. Bakın, onları temsilen gelen heyet 



benimle fotoğraf vermekten çekiyor. Niye? Genç ve işsiz ya, acaba iş bulmam 

iyice imkansızlaşır mı diye korkuyor.  

 

Şimdi ben Türkiye’yi yönetenlere soruyorum, Sayın Erdoğan’a, Sayın 

Bahçeli’ye, küçük ortağa soruyorum; getirmek istediğiniz bu muydu? Yani bu 

ülkenin pırıl pırıl gençlerini böyle bir korku ve baskı ikliminde yaşatıyorsunuz, 

bu ülkenin gençleri bunu hak ediyor mu, yazık değil mi? Böyle bir Türkiye mi 

istiyordunuz? İşte biz bunun mücadelesini veriyorduk bakın 2017, 2018, yani 

buralara geleceğini biliyorduk ve bunları engellemenin mücadelesini veriyorduk. 

Türkiye bir felakete sürüklenmesin istiyorduk. Ama maalesef öngördüğümüz ne 

var-ne yoksa hepsi tek-tek gerçekleşiyor.  

 

Gençlerimizin adaletle ilgili ciddi şikâyeti var, adalet, yani sosyal adalet. 

Gençler işe girerken bir tanıdığım, yakınım, torpilim olmazsa işe giremem diye 

korkuyor. Eskiden bir liyakat-istihdam zinciri vardı. Yani diyelim ki işte 

üniversitedeki başarısına göre gireceği iş, yapacağı iş arasında bir bağlantı vardı, 

şimdi o tamamen kopmuş durumda. Ve kaç tane üniversite hocasıyla görüştüm 

son dönemlerde. Artık diyor öğrenciler fazla çalışmak istemiyor diyor, başarının 

da bir anlamı yok diyorlar. Çünkü ne kadar başarılı olursak olalım nihayetinde bir 

torpil olmadan ben asla iş bulamam diyor ve ciddi şekilde üniversitelerdeki 

motivasyon düşüyor, öğrencilerin çalışma ve başarılı olma motivasyonu düşüyor 

şu anda.  

 

Biz ne dedik mesela? Mülakatı kaldıracağız dedik. KPSS’de sınav notu 

neyse yazılı, belki alan sınavı da olur yine yazılı, ama sözlü sınavı-mülakatı 

kaldıracağız dedik. Çünkü mülakat, işine gelmeyeni eleme haline geldi şu anda. 

Yani devlete işe alımda işine gelmeyen elemanları eleme mekanizması haline 

gelmiş, parti üyeliğine bakıyorlar. Öyle soruyor soruluyor ki, yani Sayın 

Erdoğan’la ilgili hissiyatını ölçüyorlar, eğer o hissiyatı olumsuz gibi yakalarlarsa 

mülakatta eleniyor çocuk; böyle bir şey olur mu Allah aşkına, bu adalet mi?  

 

Yine gençlerimizin kuşkusuz eğitimle ilgili ciddi sorunları var, yani hak 

ettikleri eğitim imkânları sunulmuyor, o eğitim kalitesi yok. İnternete ulaşmakta 

güçlük çekiyorlar, internet Türkiye’de çok yavaş. Biz ne diyoruz? İnternetin hızlı 

olması gerekir diyoruz ve inanın çok makul rakamlara yatırımla Türkiye’deki 

internet kat-kat hızlı çalışır. Siz dürüst bir ihale yapın, şeffaf bir ihale yapın, görün 

ne kadar ucuza mal oluyor, fiber optik hatları nasıl Türkiye’nin dört bir tarafına 

ulaşıyor. En ücra yerlere bile fiber optikle en hızlı internet, hem de ucuza ki biz 

gençler için de zaten bedava yapacağız diye bunu ilan ettik biliyorsunuz.  

 

Dolayısıyla yapılacak orada çok geniş bir çalışma var ve sorunları iyi 

biliyoruz. Partimiz kurulmadan önce, kurulduktan sonra ben defalarca defalarca 

gençlerimizle bir araya geldim liselilerle, üniversitelerle, işsiz gençlerimizle. İyi 



anladığımız düşünüyoruz, ama sadece sorunu iyi anlamak yetmiyor çözüm de 

üretmek gerekiyor ve çözüm için de çalışıyoruz ve çok güzel projelerimiz var bu 

konuda.  

 

BUKET AYDIN- Şimdi gençlerden bahsedince, bir de şu bütün liderlere 

sorduğum bir soru var, onu size de sormak istiyorum, o da LGBTİ tartışmaları. 

Çok ciddi anlamda, çünkü kim ne açıklama yaparsa yapsın olay oluyor. 

Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesinin iptaliyle birlikte bu tartışmalar başladı. 

İstanbul Sözleşmesinin kadını koruyan taraflarında değil ama Türk aile yapısına, 

Türk aile ahlakına uygun olmayan tarafları olduğu işte konuşuldu ve buradan da 

bir LGBTİ tartışması doğdu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na yine Koltuk programında 

LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu dediğimde, hayır efendim ne alakası var 

gibi bir yanıt verince bu da tabii olay oldu ve onun üzerine de herkes sormaya 

başladı. Siz ne düşünüyorsunuz?   

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi bizim 

parti programımızda bu konular çok açık, biz her bir vatandaşımızın yaşam tarzını 

olduğu gibi kabul ediyoruz. Devletin vatandaşlarının yaşam tarzını dönüştürme, 

değiştirme gibi bir görevi olduğuna da asla inanmıyoruz. Devletin görevi, 

vatandaşlarımızın kendi yaşam tarzlarıyla ilgili o alanı açmak ve karışmamak, 

uzak durmak. Ama bir yandan da yine Anayasamızda da yazdığı gibi, devletin 

aile kurumunu koruma ve güçlendirme gibi bir görevi de var. Bununla ilgili de 

aile kurumunun korunması ve güçlendirmesiyle ilgili de kuşkusuz devlete düşen 

görev de var.  

 

Şimdi döndük İstanbul Sözleşmesine. İstanbul Sözleşmesinin bu 

konularla hiçbir alakası yok. İstanbul Sözleşmesini biz çok detaylı çalıştık, bir 

komisyon kurduk. Bu komisyon içerisinde hukukçu arkadaşlarımız vardı, siyaset 

bilimciler vardı, kadın politikaları uzmanları vardı, diplomatlar vardı ve detaylı 

bir şekilde analiz yaptık ve İstanbul Sözleşmesinin özü nedir? Kadına şiddetin 

önlenmesi, aile içi şiddetin önlenmesi. Sözleşme diyor ki; bunun ama’sı-fakat’ı 

yoktur diyor. Kadına şiddet şu şartlarda hoş görülebilir demiyor sözleşme. Diyor 

ki, hoş göremezsin diyor. Kadının yaşam tarzı sebebiyle şiddete uğramasının bir 

hoşgörü sebebi, bir hafifletici sebebi olamaz diyor, kategorik bir kırmızı çizgi 

çekiyor. Biz de diyoruz ki; bunun altına aynen biz de imzamızı atarız diyoruz. 

Zaten 10 sene geçmiş aradan, beş sene bu sözleşme askıda kalmış, bugüne kadar 

uyudunuz mu? Niye o gün bunu destekliyordunuz da, şimdi desteklemiyorsunuz, 

niye farklı?   

 

BUKET AYDIN- Niye sizce, peki neden?  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Çünkü niye? 

AK Parti’nin hitap ettiği çekirdek kitle gittikçe daralıyor, gittikçe daralıyor. Başka 



yeni açılımlar da yapamadığı için, yani Sayın Erdoğan başka kesimleri artık 

seçmen olarak kendisine doğru yönlendiremediği için ve seçmen tabanının da 

eridiğini gördüğü için, hiç olmazsa öyle şeyler yapayım ki şu elimdeki seçim 

tabanını tutayım. Onlardan bir talep geldiyse, bari onu da yerine getireyim. Hele 

hele o küçük ortak, aman kaçırmayayım, küçük ortak giderse zaten düşer, yani 

Hükümet düşer, Meclis’teki çoğunluk biter, siyasi meşruiyet kalmaz. Onun için 

bütün bu yanlışların maalesef içine giriyor şu andaki Hükümet. O elindekini 

koruma ve o erimeyi görüyorlar, desteğin eridiğini, hiç olmazsa elimdekinin 

hoşuna gidecek bir şeyler daha yapabilir miyim, o da dezenformasyonla, yanlış 

bilgilendirmeyle. Doğru bir bilgi zemininde de değil. Örneğin, bu küçük ortakla 

ilgili gelişmeler. Şimdi bir suç örgütünün hapisteki elebaşısını, yani örgütün 

başındaki insanı gidiyor hapishanede ziyaret ediyor, Erdoğan’a baskı yapıyor, 

Meclis’ten özel kanun çıkarttırıyor ve Erdoğan da bunları yapmak zorunda 

kalıyor.  

 

Bakın şu son 1 hafta, 10 gündür işte bu Netflix dizilerinden daha yoğun 

izlenen bir dizi serisi var değil mi, şimdi altıncısı çıktı. İsimleri anmak 

istemiyorum. Ben kendim birinci bölümün ilk üç dakikasını izledim 

dayanamadım bıraktım, ama arkadaşlar izliyorlar ve bana sürekli rapor veriyorlar. 

Sayın Erdoğan niye sessiz bu konuda. Ne diyor? Biz çetelerle, işte mafyayla 

mücadele ederiz. Et o zaman. Bakın şu ana kadar yapılan nedir? Sadece İçişleri 

Bakanının suç duyurusu yapmak. Halbuki o videolardaki iddialar hem İçişleri 

Bakanıyla ilgili, hem başka bir sürü siyasi isimlerle ilgili, bürokratlarla ilgili, 

gazetecilerle ilgili bir sürü iddialar var. Burada yapılması gereken nedir? 

Savcılığın resen devreye girmesidir. Susurluk olayında yaşadı Türkiye, Susurluk 

olayında dönemin Bakanı 5 gün sonra bırakmak zorunda kaldı ki onun da adı 

geçiyor biliyorsunuz bu olayların içerisinde. Bu kadar ortaya iddia saçılmışken, 

hukuken baktığımızda bunların hepsi iddiadır bakın, hiçbirini alıp bir gerçek 

olarak kabul edemezsiniz, hepsi iddiadır. Bunların gerçek olup olmadığının tespiti 

savcılıkların görevidir. Böyle bir durumda savcılıkların resen hemen harekete 

geçmesi gerekir ki daha önceki Adalet Bakanlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz; 

bunların yüzde 1’i doğru olsa savcılıkların yerinde durmaması lazım, hemen 

harekete geçmesi lazım dedi biliyorsunuz, şimdi işin gerçeği bu. Ama Türkiye’de 

maalesef yargı bağımsız değil, yargı Hükümetin ağır etkisi altında. Yargı 

Hükümete bakıyor, ya Hükümet acaba bunun neresinde, acaba bir adım atarsam 

benim başıma bir iş gelir mi diye korkuyor insanlar. Ki geçen oldu biliyorsunuz, 

bu pandemi tedbirleriyle ilgili genelgelerin hukuksuz olduğunu ve bu genelgelerle 

bağlantılı şekilde kesilen cezaların da hukuksuz olduğunu bir savcı söyledi. Dedi 

ki; ben bunu söylüyorum, ama beni kesin görevden alırlar şimdi dedi ve hemen 

savcıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yargının bu kadar ağır baskı altında olduğu 

bir ülkede savcıların harekete geçmesinin de zor olduğu görünüyor. Peki, başka 

mekanizma nedir? Mekanizma Meclis’tir. Bu kadar ağır iddiaların olduğu bir 

durumda Meclis’te bir soruşturma komisyonu kurulması gerekir. Çünkü 



Meclis’teki soruşturma komisyonunun içerisinde iktidar partilerinden insanlar da 

olacaktır, muhalefetten de olacaktır ve Meclis komisyonunun bu işi ele alıp 

götürmesi gerekir. Bu kadar iddia varken yargı resen hareket edemediğine göre, 

hareket etmediğine göre şu anda görev Meclis’e düşüyor. Hatta idealinde 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun da harekete geçmesi lazım ki 

Susurluk olayıyla ilgili biliyorsunuz devreye girdi, Devlet Denetleme Kurulunun 

ayrı bir incelemesi vardır Susurluk olayıyla ilgili. Ama Devlet Denetleme Kurulu 

kime bağlı? Direkt Cumhurbaşkanının şahsına bağlı Devlet Denetleme Kurulu.  

 

Üç tane metot var burada bakın, üç tane denetim; nedir? 

Birincisi, savcıların resen harekete geçip yargı sürecinden gitmesi. 

İkincisi, Mecliste soruşturma komisyonu kurulması. 

Üçüncüsü de Devlet Denetleme Kurulu. 

 

Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının direkt emrinde bir kurul, 

Cumhurbaşkanı niye talimat vermiyor? Susurluk’ta devreye giren Devlet 

Denetleme Kurulu niye bugün devreye girmiyor? Sayın Erdoğan ortalığa saçılan 

bu adeta irin fışkırıyor her yerden, bunlardan rahatsızsa hemen Devlet Denetleme 

Kurulunu devreye sokması lazım ya da denemesi lazım ki, bakın bir açıklaması 

yeter, Sayın Erdoğan yarın sabah çıksın desin ki, ya kardeşim savcılarımız uyuyor 

mu, niye bunu sadece izliyorlar desin, bir saat içerisinde derhal savcılık süreci 

başlar. Ama bakın sinyali vermiyor, savcılar da sinyali alamadığı için, üzülerek 

söylüyorum, normalde bağımsız olması gereken yargı, ama aynı zamanda ağır 

tahakküm altındaki, baskı altındaki yargı bir türlü harekete geçemiyor. Gerçekten 

bunlar ülkemiz adına çok çok kaygı verici gelişmeler. 

 

Biz hani şunu görüyorduk eskiden: Bu siyaset, bürokrasi, mafya üçgenini, 

ama şimdi görüyoruz ki maalesef medya da katılmış işin içine, medya da bu işin 

parçası olmuş, bir dördüncü ayağı varmış bu işin ve bu da çok üzücü gerçekten. 

Aslında medyanın da kendi bir otokontrol sistemi olsa, kendi bir mesleki etik 

mekanizması olsa, kendi içinde bu standardı sağlayıcı bir mekanizması olsa buna 

izin verilmemesi lazım.  

 

Ki bunlar bilenmeyen şeyler de değildi, yani bu ortalığa saçılan şeyler 

insanların bildiği konulardı, ama artık ifade ediliyor, yayınlanıyor, milyonlarca 

insan bunları izliyor. Bunlara sadece seyirci kalmak gerçekten mümkün değil. 

Ama Sayın Erdoğan’ın bu suskunluğu, bu konuda bu kadar tutuk olması, hiçbir 

şey yapmaması, sadece bir cümle içerisinde çeteler, mafyalar falan deyip geçmesi, 

bu kabul edilebilir bir şey. 

 

BUKET AYDIN- Peki, şimdi birkaç tane çok önemli konu başlığım daha 

var, onları da böyle sıralamak açısından hızlı hızlı gidelim diye devam etmek 

istiyorum. Araya gitmeden önce size şunu soracağım: Şimdi günümüzün en büyük 



sorunlarından biri, hatta iktidara yapılan eleştirilerinden biri de israf konusu. Size 

firen Ali dendiğini söylemiştiniz, kağıtların arkasını, önünü kullanırdık, sadece 

tek yüzünü kullanmazdık, bunun için genelge yayınladık, makam odamda 

2002’de teslim aldığım mobilya neyse 2015’te teslim ettiğim oydu. Oturduğum 

koltukların kumaşı yıprandı, iskeleti tutup sadece kumaşını değiştirdik dediniz. 

Bu açıklamanız üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 

Twitter’dan dedi ki, Busan’da Kore yemeği yemeyince kriz çıkaran, yurt dışında 

işte X marka harici araca burun kıvıran, işte Londra, Washington gezilerinde 

kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık 

numarasına ben bile kanabilirdim. Firen Ali, ama neye? Sanayiye olmasın sakın 

diyerek sizin mütevazılık numarası yaptığınızı iddia ediyor. Ne diyeceksiniz? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi sondan 

başlayalım. Sanayiye firen, öyle mi? Bakın, benim Bakanlık yaptığım dönemde 

2002-2015’te Türkiye’nin sabit sermaye yatırımı toplam kümülatifte reel anlamda 

yüzde 250 artmış, yüzde 250 bakın 2002-2015’te sabit sermaye yatırımı. Yine 

benden sonraki döneme bakıyoruz, benden sonraki dönemin tamamında, 5 yılın 

tamamında yüzde 10 artmış. Farka bakın, yüzde 250’lik artış var 13 yıllık 

dönemde, ben ayrıldıktan sonraki 5 yılda topu topu yüzde 10 artmış. Sanayi kimin 

döneminde artmış? 

 

İhracata bakıyoruz ihracat, 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkmış 

benim dönemimde. Türkiye’nin benim dönemimdeki ihracatındaki kümülatif artış 

yüzde 297, ben ayrıldıktan sonraki 5 yılın artışı sadece yüzde 20. Biz yatırımda, 

üretimde, ihracatta gazı kökledik, israfta firene bastık, yersiz harcamaları 

yaptırmadık. Onun için ben mali kural için uğraştım.  

 

Bakın mali kurul Türkiye’deki bütçe disiplinini kalıcı olarak kontrol altına 

alacaktı. Sayın Erdoğan’ın basın kayıtlarında mevcut, dedi ki, ya kendi IMF’mizi 

kendimiz mi kuracağız dedi. Niye? Çünkü harcamacı bakanlar ne yapmak istiyor? 

Bol bol ihale yapmak istiyor, çünkü ne kadar çok ihale o kadar çok para harcama, 

ne kadar ihale o kadar çok nemalanma, nemalandırma.  

 

Şimdi biz ne yaptık mesela? Avrupa Birliği’nin ihale mevzuatını, kamu 

alımları mevzuatını aynen Türkiye’ye getirmek için uğraştık. Şu anda 28 ülke 

ortak bir kamu ihalesi uyguluyor Avrupa Birliği’nde ve bunların altyapı 

yatırımları Türkiye’den daha fazla. Bunlar sürekli ihale yapıyorlar ve sürekli 

kamu harcaması yapıyorlar. Dedik ki, bakın 180 defa değişen, 180 ayrı istisna 

getirilen bu İhale Yasasını sıfırlayalım, şu 28 ülkenin uyguladığını getirelim 

aynen uygulayalım, çünkü 28 ülkenin başından neler neler geçti, ne yolsuzluklar 

geçmiş, ne israf olmuş, neler neler. Bakın bu kadar test edilmiş, denenmiş şeyi 

aynen getirelim. Ve benim tam Bakanlıktan ayrıldığım günlerde üzerinde çok 



durduğum konulardan bir tanesi de buydu, o 25 dönüşüm programından bir tanesi 

bu kamu alımlarıydı. 

 

Kaldı ki, 33 fasıl vardır Avrupa Birliği müzakerelerinde, bu 33 fasıldan 

bir tanesi de zaten kamu alımlarıdır, yani Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

uyumunda Avrupa Birliği’nin de Türkiye’den beklediği bir adımdır bu, çünkü 

Avrupa Birliği şeffaflık der, dürüstlük der. Avrupa Birliği demokratik ülkelerin 

vatandaşlarından toplanan vergilerin dürüstçe harcanmasını önceler ve Avrupa 

Birliği’nin önemli ilkelerinden bir tanesi bu, bunu getirmek için uğraştık, bunların 

hepsi ret edildi.  

 

Daha sonra basına da yansıdığı için ben rahat ifade ediyorum ki, özellikle 

bizim bakın bu imar rantlarının vergilendirilmesi ve inşaatla sanayi arasındaki 

dengenin bozulasından sonra tekrar dengeyi sanayi lehine düzeltmek için 

uğraşmamız, imar rantlarının vergilendirilerek sermayenin yine sanayiye 

yönlendirilmesini sağlamak için hazırladığımız bütün çalışmalar da yine Sayın 

Erdoğan tarafından ret edildi.  

 

Hatta toplantılardan birinde dedi ki, ki 15-20 kişi vardı, onun için zaten 

sızdı toplantıdan dışarıya, yoksa bizden çıkmaz öyle bir şey, dedi ki, bu senin 

dediklerini yaparsam dedi ben yarın il başkanı, ilçe başkanı bulamam dedi. DEVA 

Partisinin şu anda 81 il başkanı görevinin başında, 600 tane ilçe başkanı görevinin 

başında. Bizim elimizde devlet gücü yok, kimsenin nemalanması için bir imkan 

yok, tam tersine DEVA Partisindeki arkadaşlar belli ölçülerde risk alarak bu işi 

yapıyor. Ama ne için yapıyorlar? Bu ülke için yapıyorlar, çocukları için 

yapıyorlar, gelecek nesiller. 

 

BUKET AYDIN- Peki Varank’ın iddiaları? Yani şimdi Sayın Varank o 

dönem Özel Kalemdi… 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Sondan 

başladım, sanayiden başladım, hani sanayiye firenden başladım, önceye gidelim. 

Varank o dönemde Özel Kalem Müdürü değildi, ama Özel Kalemde ne yapıyordu 

bilmiyorum, yani oradaki arkadaşlardan birisiydi. Nerede? Ama Başbakanlık ve 

daha sonra da Cumhurbaşkanlığında Özel Kalemde. Tam ne iş yaptığını doğrusu 

bilmiyorum, danışman mıydı, başka bir şey miydi bilmiyorum ama, Özel Kalem 

Müdürü ayrıydı, o zaten şu anda hala devam ediyor. 

 

Şimdi benim yurt dışı seyahatlerimi kim düzenler? Bir, benim Özel Kalem 

ekibim. İkincisi, gideceğimiz ülkedeki büyükelçilik. Çünkü bir bakan herhangi bir 

ülkeye gittiği zaman o ülkedeki büyükelçinin görevi, kendi ülkesinden gelen 

bakanıyla ilgili hazırlıklar yapmaktır. Mesela nedir önemli bir uygulama? 

Büyükelçinin kendi makam arabası gelen, ziyaret eden bakana tahsis edilir. Şimdi 



markalardan bahsediyor, o zaten büyükelçilerin makam arabasının çoğu zaten o 

markadır. Yani bizim gidip de büyükelçinin arabasının markasını seçme gibi bir 

şeyimiz olmaz ki. 

 

BUKET AYDIN- Yani siz illa ki ben şu otelde kalacağım, bu otelde 

kalacağım diye ısrar ediyor muydunuz? Ne olur dürüstlükle söyler misiniz çok 

rica ediyorum. 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bakın, o 

günlerde benim Özel Kalem Müdürlüğümü yapan arkadaşlarımın şu anda hepsi 

devlet mekanizmalarının içinde. Yani hangi dönemlerden bahsediyoruz? İşte 

diyelim ki benim Başbakan Yardımcılığı dönemim değil mi en son 5 yıl mesela, 

o dönemdeki Özel Kalem Müdürüm şu anda devlet sisteminin içinde. Şimdi bizim 

herhangi bir ülkeyi ziyaret ettiğimiz zaman o ülkedeki kalınacak oteller 

hangileridir, bunlar o ülkenin büyükelçiliğini sorulur. O büyükelçilik der ki, 

Türkiye’den gelen ziyaretçi bakanın kalabileceği standarttaki oteller bunlardır der 

ve özel kalem müdürü de o otellerden birisini seçer, bu böyle çalışır. Yani ben 

günde ortalama 4 saat uykuyla çalıştığım bir dönemde bakın, 13 yılın ortalaması 

günde 4 saat uykudur benim, günde 4 saat uykuyla çalıştığım 13 yıllık dönemde, 

tutup da hangi şehirde hangi otelde kalacağımın hesabını ben mi yapacağım, 

onlara ben mi bakacağım Allah aşkına? Özel kalem ve yardımcıları niye var? 

Bunlar için var, bütün bu organizasyonlar için, lojistik hazırlıkları yapmak için 

var. Bunlar tamamen özel kalemlerin yaptığı iştir. 

 

Kaldı ki, eğer kendi özel bir programıysa, mesela nedir? Bir programa 

gitmişizdir, eşim de benimle beraberdir, ha eşimle beraber heyet olarak değil de 

hani ayrılırız, kendimiz ayrı bir yemek yeriz, ki o Busan odur, yani Busan örneği. 

Ben eşimle beraber gitmişimdir ve eşimle baş başa yediğim bir yemektir, kendi 

kredi kartımla da ödemişimdir, ama bu benim kendi param.  

 

BUKET AYDIN- Busan’daki yemek olayı var, yani bir olay üzerinden, 

eşinizle gidip... 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Var var, evet. 

Ama o şöyle: Yani Busan’da sanırım bir G-20 toplantısı olabilir, tam hangisi 

olduğunu bilmiyorum ama, yıl herhalde 2011-2012 o dönem, ama gittiğimizi iyi 

hatırlıyorum, çünkü bu konu olunca Zeynep de dedi, ya doğru dedi, biz Busan’da 

bir yere gitmiştik, ama orada biz baş başa yemiştik, sen ödedin zaten onu dedi. 

Yani benim kendi şahsi masrafım ayrıdır, devletin yaptığı harcamalar ayrıdır, 

şimdi bu arkadaşlar bunu karıştırıyor. Çünkü şu andaki iktidarda devlet malıyla 

şahsi mal karışmış gitmiş, hepsi kendilerinin zannediyorlar, halbuki biz ikisi ayrı 

ayrı tuttuk yıllarca, yani şahsi hesapla devlet hesabı asla karışmadı. Yani ben 

kendi paramı istediğim gibi harcarım, ki kendi paramı harcarken de 



tutumluyumdur, yani öyle har vurup harman savurmam, dikkat ederim, paranın 

karşılığını mutlaka almak isterim, ama harcanacak para devlet parasıysa kılı kırk 

yararım.  

 

Onun için Hazine’de dediğim gibi… Bakın şu koltuğun bir iskelet kısmı 

var, bir kumaş kısmı var şöyle. Şimdi Hazine’deki makam odamda, ki bunun 

şahidi çok, yani o günkü Hazine Müsteşarından tutun da o günkü bütün çalışma 

ekibimiz, kimisi bunların hala devlet sisteminde, başladığım günle bıraktığım 

günkü mobilya aynı mobilya, sadece kumaşlar yıprandığı için kumaşını 

değiştirdim, o da Hazine’nin deposundaki hazır kumaşlardan. Şimdi bu 

mütevazılık değil bakın, bu devlet parasını dikkatli harcamak, bu tutumluluk. 

Onun için hep kendileri gibi düşünüyorlar, kendileri gibi, yani kendileri ne 

yapıyorsa zannediyorlar ki o zaman da zaten öyledir gibi varsayımlar var. Hayır, 

değil, kusura bakmasınlar bizim dönemimiz apayrı bir dönemdi. Kimse kendi 

dönemiyle mukayese etmesin, kimse bugün yaptıklarıyla bizim o dönemki 

çalışmamızı asla karşılaştırmasın. 

 

Kaldı ki, 13 yıl Bakanlık yapıp da çok şükür, Allah utandırmasın, tek bir 

nokta koyamıyorlar bakın tek teke. En ufak bir şey bulsalar uuu ipliğimizi pazara 

çıkartmışlardı bugüne kadar; bekler miydi zannediyorsunuz, bekler miydi bugüne 

kadar? Yani diyelim ki bir şey var, niye Sayın Erdoğan benim kalmam için hala 

ısrar ediyordu, niye? Dolayısıyla çok rahatız yani.  

 

BUKET AYDIN- En son temasınız ne zaman oldu? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- En son işte o 

şeydi, sanırım Mayıs 2019, yani İstanbul seçimleri henüz yapılmamıştı. Hatta ben 

dedim ki, ben bu İstanbul seçimlerinden sonra ayrılacağım, çünkü şu anda 

ayrılırsam İstanbul seçimlerine de bunun etkisi olabilir, gereksiz bunun 

dedikodusu yapılır, dolayısıyla ben İstanbul seçimlerini de etkilemek istemem, 

İstanbul seçimleri de geçsin, ama ondan sonra ben ayrılacağım, daha sonra da yeni 

parti kurmaya başlıyoruz biz dedim çalışmaya, ondan sonra bir yüz yüze 

görüşmemiz söz konusu olmadı.  

 

BUKET AYDIN- İzninizle kısa bir ara, bir aramız var, ardından 

buradayız. 

(Reklam Arası) 

 

BUKET AYDIN- Efendim, aranın ardından tekrar birlikteyiz, Sayın Ali 

Babacan’a sorularımı yöneltmeyi sürdürüyorum, programın ikinci bölümündeyiz, 

o yüzden birkaç tane sormak istediğim önemli soru var, hızlı hızlı soracağım. 

Dümdüz soracağım bunu size, millet ittifakında yer almayı düşünüyor musunuz 

bir seçim döneminde? 



 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- İttifaklar 

biliyorsunuz aslında bir seçim ittifakı. Yani yeni yasal düzenlemeye göre, bu 2018 

seçimlerinden önce yapılan yasal düzenlemeye göre seçimde partiler ittifak 

kuruyor veya kurmuyor, ama seçim bittikten sonra da ittifakın hukuki hiçbir 

özelliği kalmıyor, seçimden sonraki gönüllü birliktelik oluyor, o da devam ederse. 

Biz de bu işin kanuna uygun bir şekilde, kanundaki ruha uygun bir şekilde 

ittifakları ancak seçime yaklaştığımız ya da seçim kararı alındığı günlerde 

konuşacağız. Bizim bugün itibarıyla hiçbir siyasi partiyle bir ittifak görüşmemiz 

yok, hatta aramızdaki özel görüşmelerde ittifak kelimesi hiç geçmedi, yani hiçbir 

siyasi partiyle özel görüşmelerimizde, birebir görüşmelerimizde ittifak kelimesi 

geçmedi. Ama dışarıdan tabi epeyi bir tartışılıyor, dışarıdan yakıştırmalar oluyor, 

işte şöyle olur, böyle olur diye senaryolar çiziliyor, biz o senaryoların tamamının 

dışındayız. Niye? Çünkü DEVA Partisi yeni bir parti ve DEVA Partisi şu anda 

teşkilatlanmasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şu ana kadar biz küçük ilçe ve 

küçük ilerde örgütlenmemizi tamamladık, ama büyük illere yeni giriyoruz, 

örneğin biz daha İstanbul’da hiç kongre yapmadık, İzmir’de yapmadık, 

Antalya’da yapmadık, Bursa’da yapmadık, Ankara’da 2 kongre yaptık bugüne 

kadar. Seçime girme yeterliliğini kazanabilmek için küçük ilçe ve illerle gittik, 

ama büyük ilçe ve illeri sona bıraktık. Ve şu anda bizim en önemli çalışma 

alanımız teşkilatlanmanın büyük şehirlerde de tamamlanması ki gerçek 

potansiyelimizi o zaman ortaya çıkartmış olacağız. 

 

İkinci çalışma alanımız ülkemizin yarınları. Yani parlamenter sistem de 

içinde olmak üzere seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günlük ve ilk 

360 günlük eylem planlarını hazırlıyoruz ve bu siyasi tarihte bir ilk, yani hiçbir 

siyasi parti muhalefetteyken seçim sonrasıyla ilgili detaylı bir eylem planı bugüne 

kadar ortaya koymadı, bunu ilk yapan olmak istiyoruz. Bu sadece parti programı 

değil, zaten onu açıkladık, parti programının detaylı eylem planı, yüzlerce madde 

20 ayrı konuda, bunları önümüzdeki haftalardan başlayarak hızlı bir şekilde 

kamuoyuyla paylaşacağız, yani bir bakıma Türkiye için çözüm reçetelerimizi 

ortaya koyacağız ve ne yapacağımızın taahhüdünü ortaya koyacağız.  

 

Üçüncü çalışma alanımız da konjonktür, yani Türkiye’nin gündemi çok 

hareketli biliyorsunuz, bu kadar hareketli gündemde hem dışarıdaki gelişmeler, 

bölgedeki gelişmeler, içerideki gelişmeler, bunları takip etmek ve bunlarla ilgili 

doğru bir tutum oluşturmak, doğru bir noktada durmak, değerlendirmelerimizi 

vatandaşlarımızla paylaşmak kendi perspektifimizden ve eğer sorun içeren 

konularsa da yine çözüm önerilerini vatandaşlarımızla paylaşmak. Çok yoğun bir 

çalışma içindeyiz, ama bu aynı zamanda bizim kendi özgün kimliğimizi inşa etme 

süreci, kendi özgün kimliğimizin inşasını tamamlamadan böyle bir ittifakta, bir 

parti grubunda, bir birliktelikte görünmek istemiyoruz. 

 



Ama şu olabilir: Tema bazında diğer partilerle çalışabiliriz, tema bazında. 

Yani böyle hani bir ittifak artık hep beraberiz gibi değil de tema bazında. Nedir? 

Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda diğer partilerle beraber 

çalışmaya hazır olduğumuzu zaten söyledik ve o konuda beraber bir şeyler ortaya 

koyabiliriz. Örnek veriyorum, Kanal İstanbul mesela, Kanal İstanbul konusunda 

partiler arası ortak bir çalışma söz konusu olabilir ya da başka bir tema bulunur. 

Tematik bazda biz beraber çalışmaya hazırız, ama böyle şartsız, koşulsuz ya da 

hadi hep birlikteyiz, ittifaktayız, onu ben çok gerçekçi de görmüyorum. Zaten öyle 

başlar, sonra farklı bir noktada da bitebilir. Öncelikle karşılıklı güven inşası çok 

önemli. Bu partiler arası ilişki zemininin sıcak tutulması çok önemli, diyalog, 

istişare süreçleri çok kıymetli, bunları biz şimdilik yapalım, zemini de sıcak 

tutalım, seçim günü geldiğinde de bir ittifak olur mu, nasıl bir ittifak olur ya da 

hiç olmaz mı, bunun kararını biz o gün vereceğiz, bugünden bağlayıcı bir şey 

söylemeyi ben doğru görmüyorum, çünkü gerçekçi de görmüyorum aynı 

zamanda. 

 

BUKET AYDIN- Ama sonuçta ortak bir cumhurbaşkanı adayı 

çıkartılmak durumunda gibi duruyor, çünkü Sayın Tayyip Erdoğan işte yeniden 

aday olduğunda karşısında 4-5 tane adaydansa bir çatı aday, bir ortak aday, 

muhalefetin bir ortak adayı fikri daha kuvvetli duruyor şu anda. Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu Koltuk’a katıldığında, ki bugüne kadar ilk defa bir programda 

cumhurbaşkanı adayı olabileceği sinyalini verdi, evet, adayım demedi, ama neden 

olmasın gibi bir şeyi ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu söyledi, ki çokça da dile 

getiriliyor artık kulislerde baskın bir şekilde. 

 

Siz olası bir seçimle Kılıçdaroğlu’nu ortak adayınız olarak görür 

müsünüz, yoksa başka alternatifler var mı kafanızda veya da bu nasıl 

belirlenmeli? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şimdi her 

siyasi partinin hem tabanı, hem de teşkilatı kendi genel başkanını eski sistemde 

başbakan adayı, şu andaki sistemde cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, 

sonra sistem bizim istediğimiz gibi değişirse cumhurbaşkanının temsili 

görevlerinin olduğu bir sistemde yine başbakan görmek, bu da gayet doğal. Yani 

iddiası olan her siyasi partinin genel başkanı doğal olarak o partinin zaten 

cumhurbaşkanı adayıdır ya da başbakan adayıdır sisteme göre. Dolayısıyla Sayın 

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu açıklama gayet doğal ve hakkıdır da. 

  

Ama şunu da unutmayalım ki, artık bu yeni sistemde insanlar 

cumhurbaşkanı için ayrı oy veriyor, partiler için ayrı oy veriyor. Biraz önce 

rakamlara da değindim, yani zaten bu 2018’deki tartışma biraz da bu yeni sistemin 

tam anlaşılmamasının getirdiği bir tartışma. Düşünün ki, rakamları da söyledim 

gerçi ama, örneğin CHP parti olarak yüzde 22,6 oy almış, ama adayı 30 almış. İYİ 



Partide de tam tersi olmuş, parti 9.9, adayları 7,2. 11,7 HDP alıyor, 8,4 onların 

adayı alıyor. Demek ki insanlar sandık başına gittiği zaman cumhurbaşkanı adayı 

için ayrı oy kullanıyor, Meclis için ayrı oy kullanıyor. Zaten benim o başa dönecek 

olursak o 2018’deki ortak adaylık formülünü desteklememem bunun zaten 

tamamen iki ayrı seçim olacağını bildiğim için ve sonuçlarının da böyle çıkacağını 

az-çok tahmin ettiğim için öyle. Ama insanlar bu yeni sisteme tam henüz adapte 

olabilmiş değil, hala eskidin kodlarıyla da düşünüyorlar. 

 

Dolayısıyla bu cumhurbaşkanı adaylığı meselesi, özellikle ortak adaylık 

meselesini konuşmak için de ben çok erken olduğunu düşünüyorum, biraz daha 

seçime yaklaşmamız gerekiyor. Seçime yaklaşırken biraz daha özellikle bizim 

gibi yeni siyasi partilerin biraz daha kendi özgün duruşlarının ortaya konması 

gerekiyor, insanların yeni siyasi partileri biraz daha detaylı anlamaları, önce 

farkında olmaları, sonra anlamaları gerekiyor. Daha sonra o günkü şartlarda bazı 

partiler biraraya gelir tek bir aday mı gösterir ya da sonuçta gider her parti kendi 

adayını mı gösterir, bu o gün verilecek bir karar. Ama şu da var ki, biliyorsunuz 

cumhurbaşkanı seçimi iki tur, yani Meclis seçimi tek tur. Yani Meclis seçimi 

insanlar gidiyorlar siyasi partilere oy kullanıyorlar ve birinci turda iş bitiyor, 

Meclis kuruluyor, ama cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer adaylardan herhangi 

birisi ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa ilk turdaki birinci ve ikinci aday 

sadece ikisi tekrar ikinci tur seçime gidiyor ve zaten iki kişi olduğu için birinden 

biri yüzde 50’den biraz fazla alacak ve seçiliyor. Dolayısıyla… 

 

BUKET AYDIN- Herkes önce kendi adayını tek tek mi gösterebilir diye 

düşünüyorsunuz? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Onun için biraz 

seçime yaklaşmamız lazım, seçimin iki tur olduğunu düşünmemiz lazım… 

 

BUKET AYDIN- Aday olur musunuz öyle bir durumda? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Bakın ben 

kendimle ilgili konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum bugünden, diğer 

siyasi partilerle ilgili konuşmanın da çok erken olduğunu düşünüyorum. Ortak 

aday sistemi olsun-olmasın mı, onun da konuşmanın erken olduğunu 

düşünüyorum. Ama örneğin 2018’deki baskın seçimde, o günkü konjonktürde 

ben ortak adayın şart olduğunu düşünüyordum. Ha önümüzdeki seçim 2023’ün 

Haziran’ında mı olur, biraz daha erken mi olur onu da bilemiyoruz, o gün 

geldiğinde karar verilir. Ama tekrar ediyorum, bir siyasi parti iddialı bir partiyse, 

o siyasi partinin genel başkanını hem tabanı, hem de teşkilatı, parti örgütü 

cumhurbaşkanı olarak görmek ister, bundan doğal bir şey yok yani. Ama dediğim 

gibi seçim yaklaşınca o günlerde bu konularla ilgili nihai kararların verilmesi 

lazım, çünkü…  



 

BUKET AYDIN- Sizce erken seçim olmalı mı? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şöyle: Erken 

seçim şartları gittikçe oluşuyor Türkiye’de. Ama bunun kararını kim verecek? Ya 

Sayın Erdoğan’ın kendisi verecek, Cumhurbaşkanının yetkisi var, tek imzayla 

götürür yeni anayasa öyle çünkü veya Meclis verecek, Mecliste de şu anda iktidar 

tarafının çoğunluğu var. Bugünkü kamuoyu yoklamalarında iktidar partilerinin 

durumu hiç iyi görünmüyor, yani her iki parti de son seçimden bu yana ciddi bir 

şekilde oy kaybetmiş durumda ve büyük bir kararsız kitle var ve bu kararsız 

kitlenin de bugün seçim olsa nereye gideceği konusunda kimse emin değil, yani 

o kararsız kitlenin ne yapacağı konusunda. 

 

Kaldı ki, şu andaki korku ve baskı iklimi de kamuoyu yoklamalarının 

iktidar partilerinden yana doğal olarak sonuç vermesini getiriyor olabilir, çünkü 

çoğu biliyorsunuz telefonla yapılıyor. Pazarcı esnafının bile, zamanında terörist 

diye ilan ettiler biliyorsunuz, fiyatların yükselmesinin sebebi pazarcı esnafı 

gösterildi bu ülkede, onu bu hükümet yaptı, yani pazarcı esnafının dahi 

telefonlarım dinleniyor mudur acaba diye şüphe ettiği bir ülkede, insanların 

telefonda iktidar partisine oy vereceğini daha rahat söylerken muhalefet 

partilerine oy vereceğini söyleme konusunda çekingen davranmalarını 

bekleyebiliriz. Dolayısıyla yapılan kamuoyu yoklamaları da muhtemelen gerçek 

durumdan daha farklı ve iktidarı da olduğun daha güçlü gösteriyor olabilir, bu da 

hükümetin bilmediği, hesap etmediği şeyler değil. 

 

Dolayısıyla böle bir konjonktürde kaybedeceğini bile bile Sayın 

Erdoğan’ın ülkeyi seçime götürmek isteyeceğini ben tahmin etmiyorum. Şimdi 

kaybedeceğini bile bile niye götürsün? Kaldı ki önünde daha 2 yıllık bir süreç var, 

2 yılda kim öle kim kala, 2 yılda belki de neler neler değişebilir ülkede, yani 

bunların hesabını yapıyor olabilirler. Yani kötü şartlarda gideceğimize seçime, 

belki şartlar iyileşir daha iyi şartlarda gideriz, hükümete desteğin daha iyi olduğu 

bir dönemde gideriz, ekonomiyi belki toparlarız, ondan sonra gideriz diye düşüyor 

olabilirler. Toparlayamazlar, ayrı bir konu, mümkün değil, yani bu zihniyetle, bu 

kadroyla ekonomiyi falan düzeltmeleri imkansız yani. 

 

BUKET AYDIN- Şöyle: 128 milyar dolar kampanyası hakkında ne 

düşünüyorsunuz CHP’nin başlatmış olduğu? 

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Şöyle: Onunla 

ilgili aslında epeyi bir yazılan-çizilen şeyler oldu, analistler ta 2019’dan itibaren 

yazıyorlardı bunu biliyorsunuz, başka siyasi partilerden arkadaşlar böyle ara ara 

dillendiriyorlardı ama galiba Genel Başkan düzeyinde ilk benim bunu 



dillendirdiğimi söylüyor arkadaşlar, ben çok kronolojisine bakmadım. Ama çok 

da önemli değil kim ortaya getirdi, kim ne yaptı.  

 

Ve bizim hesabımız 130 milyar 1 Ocak 2019’dan 30 Eylül 2020’ye 

kadarki süre içerisinde ve bu süre içerisinde Merkez Bankasının rezervleri tam 

130 milyar dolar eritilmiş durumda. Ve şu anda brüt 90 milyar diye görünen 

rezervin aslında eksi 60 milyar dolara düştüğünü görüyoruz, Merkez Bankasının 

kasasında rezervinde döviz ve altın var ama, ondan daha fazla da piyasaya döviz 

borcu var, yani 90 milyar varlığa karşı 150 milyar dolar Merkez Bankası 

borçlanmış, swap anlaşmalarıyla borçlanmış, bankalara borçlanmış, Hazine’nin 

verdiği emanet mevzuat var falan, onları düşüne eksi 60 milyara düşüyor, 

dolayısıyla bu gerçekten çok vahim bir durum. Bizim yıllarca çalışanların, 

ihracatla, turizm gelirleriyle, alın terleriyle biriktirilmiş dövizler 2 yılda tükettiler, 

eksiye düşürdüler, yani taraflı Cumhurbaşkanıyla akraba Bakan el ele verdi ve 

bunu yaptı, üstelik gizli bir şekilde yaptılar ve o gün bugündür de hangi tarihte ne 

kadar sattıklarını açıklamıyorlar. 

 

Bakın, benim dönemimde Merkez Bankasının 12 defa piyasa müdahalesi 

var, bunun da toplam rakamı 8,5 milyar dolar ve hepsi Merkez Bankasının web 

sitesinde yazıyor açık, şeffaf, çünkü bizim çekinecek, korkacak hiçbir şeyimiz 

yok. Biz 8,5  milyar doları günüyle, tarihiyle açıklarken, ki bu 13 yılın toplamı 

bakın, 13 yılın toplamında biz sadece 8,5 milyar dolarlık rezervlerle döviz 

müdahalesi yapmış bizim dönemimizde Merkez Bankası, ki bağımsız o dönem ve 

2 yılda tam 130 milyar dolar hangi tarihte ne kadar yapıldığı da açıklanmadan  

maalesef yapılmış. Bu gerçekten, hani ihanet falan diyorlar ya, işte bunu 

gerçekten iyi düşünmek lazım.  

 

Ve bizim içimiz cız ediyor inanın, kolayına biriktirilmedi o döviz 

rezervleri. Hani firen Ali diyorlar ya, niye? Çünkü biz ak akçe kara gün içindir 

dedik, iyi günlerde biriktirdik ki, Merkez Bankasının hem döviz rezervlerini 

biriktirdik, hem de yedek akçelerini bitirdik, yedek akçesi Türk Lirasıdır, o da 46 

milyardır bir çırpıda tüketilen. Fakat bunların tamamı pandemiden önce, yedek 

akçenin tamamı pandemiden önce tüketildi, pandemi döneminde, tam vatandaşa 

destek verilmesi gereken dönemde de para bulamadı bu sefer hükümet. En son şu 

açıklanan rakamlara baksanıza 3 bin lira, 5 bin lira, bir defalık 3 bin lira, 5 bin 

lira. Bugün asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 4200 lira bakın. Bir işveren 

olduğunuzu düşünün, bir mağaza sahibi, dükkan sahibi, kafe, restoran, bir kişi 

çalıştırıyorsanız bir kişinin bir aylık maliyeti asgari ücret üzerinden 4200 lira 

işverene maliyeti. Bunlar ne yapıyorlar? Bir defalık 3 bin ya da 5 bin, şartları var 

herhalde, 3 bin ya da 5 bin lira bir defalık yardım edeceğiz diyorlar, bunu 

açıklıyorlar, 2 gün sonra da akaryakıta şimdiye kadar görülmüş en büyük 

zamlardan birisi yapılıyor, akaryakıt ÖTV’sine işte yüzde 40-50-60 derken … 

kadar zam yapılıyor.  



 

Şimdi gerçekten şartlar çok çok kötü. Bakın, yoksulluk intiharları var bu 

ülkede artık düşünün. Yani insanlar yoksulluktan, çaresizlikten canına kıyıyor ve 

RTÜK yoksulluk intiharlarının yayınlanmamasıyla ilgili televizyonlara yazılı 

talimat gönderiyor vatandaşın moralini bozmayın diye. Ya vatandaşın moralinin 

bozulmaması ancak işsizliğin önlenmesiyle olur, yoksulluğun önlenmesiyle olur. 

Bugün gençlerin bir numaralı problemi işsizlik, bir numaralı memleketin 

problemi şu anda işsizlik, yoksulluk. Bakıyoruz inanın gittiğim çoğu ilde 

vatandaşlarımızın çöpte yiyecek topladığını gördüğümde kahroldum ben, bu ülke 

bunu hak etmiyor ki. 

 

Dünya Bankası’nın raporlarına göre, bizim dönemimizde Türkiye’de 

mutlak yoksulluk sıfırlanmıştı ve mutlak yoksulluğun sıfırlandığı bir ülke olarak 

Türkiye bir başarı örneği olarak gösteriliyordu. Şimdi son yıllardaki raporlara 

bakalım, tekrar mutlak yoksulluk rakamları Türkiye’de yükselmeye başladı 

Dünya Bankası’nın raporlarında diğer ülkelerle mukayese edildiğinde, yazık 

günah. Ve bunun tek sebebi kötü yönetim, başka bir şey değil kötü yönetim. 

Türkiye’nin bu hale düşmesinin tek sebebi kötü yönetim. Marketlere gidiyorsunuz 

artık ambalajlar küçüldü, öyle kiloyla değil gramla, kiloyla değil adetle, yani bir 

kilo değil bakıyorsunuz 700 gramlık ambalajlar, taneyle satılıyor ürünler.  

 

Yine bu yurt ziyaretlerimden bir tanesinde bir kasaba girdim, tavuğun o 

işlenmiş artık parçaların ayrı müşterisi var diyor bana kasap, çünkü bütün 

alamıyor vatandaş, ama akşam gidiyor o işlenmiş parçalarını alıyor, hiç olmazsa 

çocuklarıma bir tavuk çorbası kaynatayım akşam diye; bu ülkeye yazık.  

 

Ve bir inat uğruna, biliyorsunuz faiz sebep enflasyon sonuç, enflasyon 

sebep faiz sonuç ilişkisi var ya, Sayın Erdoğan’ın o meşhur tezi var, ısrarla, inatla 

sisteme dayattığı tez. Ne diyor? faiz sebeptir diyor, enflasyon sonuçtur diyor değil 

mi? Şimdi Merkez Bankası faizi yüzde 19, piyasa faizi yüzde 23-24-25. Enflasyon 

da çok yüksek, en son açıklanan TÜFE 17, ÜFE yüzde 35. Madem tezi doğruysa 

Sayın Erdoğan’ın, hemen dönüp Merkez Bankasına bu faizi düşürtmesi lazım niye 

sen yüzde 19 faiz uyguluyorsun arkadaş diye. Zaten Merkez Bankası başkanları 

mevsimlik işçi gibi, biri gidiyor biri geliyor, yolgeçen hanına döndü yani. 4 

yıllığına atıyor, 4 ay sonra görevden alıyor, niye? Benim lafımı dinlemiyor bu 

diyor. Peki, lafını dinleyen Merkez Bankası Başkanını göreve getirdin, niye faiz 

hala yüzde 19. Eğer Sayın Erdoğan’ın tezi doğruysa hemen yarın talimat vermesi 

lazım, Merkez Bankası olağanüstü toplanır faizleri hemen düşürebilir, niye 

düşürmüyor? Niye Türkiye şu anda Avrupa’daki en yüksek faizi ödüyor, niye 

dünyada en yüksek yedinci faizi şu anda Türkiye ödüyor? Sadece ve sadece kötü 

yönetim, başka bir sebebi yok.  

 



Onun için biz diyoruz ki zaten, çok çabuk düzelir bunlar diyoruz, çok 

çabuk. Sebep kötü yönetim ya, iyi yönetim iş başına geldiğinde çözülecek, bu 

kadar basit yani.  

 

BUKET AYDIN- Sürem bitti, ama son hani 1 dakikada toparlarsak öyle, 

kusura bakmayın arkadaşlar. Son bir şey soracağım ve sonra tamamlayalım; siz 

bunların hemen düzelebileceğini düşünüyor musunuz, bu anlattığınız tablonun?  

 

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Çok hızlı, çok 

çok hızlı düzelir. Yapılacak şey çok basit; önce dürüst ve işin ehli bir kadroyu 

kuracaksınız. Hem dürüst, hem de işin ehli insanlardan oluşan bir kadro. 

İstişareyle yöneteceksiniz, bilgiyle, bilimle, akılla yöneteceksiniz, rasyonaliteyle 

yükseleceksiniz. Kurumları güçlü tutacaksınız, kurumları. Yargıyı bağımsız 

çalıştıracaksınız. Medyayı özgür ve bağımsız çalıştıracaksınız. İfade özgürlüğü 

olacak ülkede. Problemleri önce rahat konuşacaksınız ki çözüm aşamasına 

kolayca geçebilelim. Problemleri açıkça, özgürce konuşmadan çözüm aşamasına 

geçilmez. Şu anda insanlar susturuluyor. Bakın bugün Anadolu Ajansı’nın 

muhabiri bir soru sorduğu için biraz önce aradı arkadaşlar gösterdi, sözleşmesi 

feshedilmiş, basın kartı iptal edilmiş ve gri pasaportu iptal edilmiş bugün iki 

bakana sorduğu soru sebebiyle. Böyle bir ülkede, özgürlüklerin böylesine 

kısıtlandığı bir ülkede sorunların çözüm aşamasına geçebilir misiniz?  

 

Şu anda Sayın Erdoğan’ın yöntemi nedir? Sorunları inkar etmek, inkar 

etmek. Sorunlar inkar edince ortadan kalkmıyor ki, bugün Türkiye’deki işsizlik 

bir gerçek, yoksulluk bir gerçek. Bunlar yoktur dediğinizde bunlar ortadan 

kalkmıyor. Problemler ne kadar büyük olursa olsun biz çözeriz. Niye çözeriz, niye 

böyle özgüvenle söylüyorum? Çünkü 2001-2002 krizinden, Türkiye’nin yaşadığı 

en büyük ekonomik krizlerden biridir o, faizlerin yüzde 66 olduğu, gecelik 

faizlerin yüzde 7500’e çıktığı, 20 tane bankanın aldığı krizden aldık ülkeyi 

çıkarttık. 2008-2009 küresel krizinde bütün Avrupa yanıp kavrulurken krizin 

içinde bana dediler Dışişleri’nden tekrar ekonomiye geç, çünkü ekonomide sorun 

var dediler. Geçtik, ekibimizle beraber topladık ve ülkeyi çok kısa bir zamanda 

krizden çıkarttık. İki kere yaptık, üçüncüsünü de rahat yaparız. Ama dediğim gibi, 

dürüst ve işin ehli bir kadro olması gerekiyor, akıl, bilim ve rasyonalite gerekiyor. 

Böyle yönetirseniz düzelir. Yok şahsi duygularla, dürtülerle yönetirseniz, yanlış 

kadrolarla ülkeyi yönetmeye çalışırsanız, o zaman ülke bataklığa girer ve şu anda 

Türkiye maalesef tam bir bataklığın içinde. Dış politikasıyla, iç politikasıyla, 

ekonomisiyle, içerideki her türlü yolsuzlukla, hırsızlıkla, israfla, her şeyiyle 

maalesef bir bataklığın içerisinde.   

 

BUKET AYDIN- Evet, çok uzattım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız 

için Sayın Ali Babacan.  

 



DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN- Ben teşekkür 

ediyorum, sağ olun.  

 

BUKET AYDIN- Kusura bakmayın, son 5 dakikadır bitti diye 

uyarıyorlar, ama ben son sorumu da sormak istedim. Umarım sizin için de güzel 

bir program olmuştur. Efendim, Ankara’dan Koltuk Özel’i tamamlıyoruz. DEVA 

Partisi Lideri Sayın Ali Babacan’la birlikteydik.  Bakalım önümüzdeki hafta 

Koltuk’un konuğu kim olacak diyorum ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça 

kalın.  

 

----- / ----- 


