
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN KAHRAMANMARAŞ 

1. OLAĞAN İL KONGRESİ KONUŞMASI 

 

DEVA Partisi’nin değerli genel merkez kurul üyeleri, 

 

Kahramanmaraş il teşkilatımızın çok değerli başkanı, 

 

Değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, 

 

Siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, 

 

Sevgili Maraşlı gönüldaşlarımız, 

 

Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer 

konuklarımız,  

 

Ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, 

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen tüm 

vatandaşlarımız; 

 

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Kahramanmaraş teşkilatımızın 

birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Bugün; zengin su kaynaklarıyla, kaplıcalarıyla, florasıyla insanı büyüleyen bir 

doğa harikasında, 

 

Camileriyle, medreseleriyle, konakları ve türbeleriyle tarih kokan medeniyet 

beşiğinde, 

 

İstiklal harbimiz sırasında kahramanlığını tüm cihana ispatlayanların şehrinde, 

Sütçü İmam’ın şehrinde, 

 

Kahramanmaraş’ta sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.  

 

***** 

 



 
Değerli arkadaşlar, 

 

Bizler DEVA Partisi’ni kurarken ilkelerle yola koyulduk. 

 

Demokrasi dedik. Çoğulculuk dedik. Özgürlükler dedik. 

 

Tıpkı milli mücadelemizin karargahı olan birinci meclisimiz gibi; sırtımızı 

milletin egemenliğine, ortak akıl ve istişare kültürüne dayadık. 

 

Milletimizin sesini egemen kılmak için çıktığımız bu yolda; ülkemizde yaşayan 

her bir vatandaşımızın hissiyatını korumayı da milletimize bir borç bildik. 

 

Bu anlayışla; vatandaşlarımızın can güvenliğini, hak güvenliğini ve mal 

güvenliğini koruyan bir yönetim anlayışını benimsedik. 

 

Üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. 

 

Değerli arkadaşlarım, 

 

Demokrasi, milletimizin sesini egemen kılmaktır.  

 

Bu nedenle, hepimizin üzerimize düşen en önemli görev;  

 

Demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik 

durmaktır. 

 

Anayasal düzeni korumak, milletin iradesini her şeyden ve herkesten üstün 

tutmaktır. 

 

Bizim halkımıza sözümüz;  

 

Koşullar ne olursa olsun, hukuk devletini korumak ve hukukun üstünlüğünden 

asla vazgeçmemektir. 

 

Bizim halkımıza sözümüz;  

 

Hiçbir vesayet odağına, siyasetin üstünde bir güç atfetmemektir. Darbeci her 

türlü zihniyeti bu devletin bünyesinden söküp atmaktır. 

 

Türkiye, demokrasi sevdasından bir an bile vazgeçmeyen, tam demokrasiye 



 
kavuşacağı günü “hasretle” bekleyen büyük bir ülkedir. 

 

Demokrasi, 73 sene önce, oy kullandıkları sandıkları korumak için nöbet 

tutan, mücadele eden Arslanköylü kadınların hasretidir. 

 

Demokrasi, 12 Eylül darbesinden sonraki ilk seçimlerde, askerin gücüyle 

seçime girenleri değil, sivil siyaseti destekleyen milyonların hasretidir. 

 

Demokrasi, 28 Şubat'ın korku iklimiyle evlere hapsolan gençlerin hasretidir. 

 

Demokrasi, 15 Temmuz gecesi tankları durduran cesur milletimizin hasretidir.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım, 

 

Bundan 5 yıl evvel, 15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasimize karşı hain bir 

darbe girişimi gerçekleştirildi.  

 

Tam da “21. yüzyılın Türkiye’sinde darbeler dönemi artık kapanmıştır” 

denilirken, bu sinsi örgüt, FETÖ terör örgütü, demokrasimizi katletmeye 

çalıştı. 

 

O gece, milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Silahlı hainlerin karşısına geçerek 

direndi.  

 

251 şehidimiz, demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti. Binlerce 

insanımız yaralandı. 

 

Tabiri caizse halkımız o gece devleti ayakta tuttu.  

 

Tarihimizin en kanlı gecesinde, halkımız, direnerek demokrasiye sahip çıktı. 

 

O gece, kimsenin ne dediğine bakmadan sokağa çıkan binlerce insan 

sayesinde, darbeciler amaçlarına ulaşamadılar.  

 

Halkımızın sağduyusu, cesareti ve demokrasi sevdası tankların önüne set 

çekti. 

 

Darbeciler, milletimizin bedeniyle ördüğü o kutlu duvarı aşamadılar.  



 
 

Biz şunu çok net biliyoruz: Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü 

haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. 

 

15 Temmuz demokrasi direnişi niçin başarılı oldu, biliyor musunuz? 

 

Çünkü o direniş haklı bir direnişti. 

 

Çünkü meşruydu. 

 

Ve çünkü sivil bir direnişti. 

 

Ben bu vesileyle, darbeye direnirken şehit düşen tüm vatandaşlarımızı 

minnetle anıyor, onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. 

 

Tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

15 Temmuz demokrasi direnişinin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. İki gün sonra, 

kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kere daha saygıyla ve minnetle anacağız. 

 

Ancak, 15 Temmuz sadece senede bir gün anılacak ve sonra unutulacak bir 

tarih değildir.  

 

Bize düşen; demokrasimize sahip çıkan vatandaşlarımızın emanetine sahip 

çıkmaktır. 251 şehidimizin bize emaneti var, bizim de o emanete sahip 

çıkmamız gerekiyor. 

 

O emanet nedir değerli arkadaşlarım? 

 

O emanet, Türkiye'nin bir daha sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe 

yapacağı bir ülke olmasına izin vermemektir. 

 

O emanet, tankların gölgesinde, namluların ucunda darbe planları yapanların, 

bütün heveslerini kursaklarında bırakmaktır. 

 

O emanet, halkın oylarıyla seçilmişleri silahla, baskıyla sindirmeye çalışanlara 



 
göz açtırmamaktır. 

 

O emanet, devlet kurumlarına yapılan personel atamalarında sadece ve 

sadece liyakatı esas almaktır. 

 

Bizler, darbelerin kan, zulüm ve gözyaşı anlamına geldiğini çok iyi biliriz.  

 

Bu millet darbelerin acısını on yıllardır sokakta, okulda, cezaevlerinde, işkence 

odalarında, gördü. Çok çekti. Biz bu acıyı çok iyi biliriz. 

 

Seçimle gelen ancak seçimle gider! Bunu herkesin zihnine kazıması lazım.   

 

Buradan milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tekrarlamak istiyorum: 

 

Koşullar ne olursa olsun, sivil siyasete gözümüz gibi bakacağız. 

 

27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın, 27 Nisan’ın ve 15 

Temmuz’un tüm mağdurlarının anılarını, biz DEVA Partisi’nde yaşatacağız.  

 

Sivil siyaseti tüm güçlerin üstünde göreceğiz. 

 

Yarınlara da tertemiz bir demokrasi bırakacağız.  

 

***** 

Bu ülkenin sorunlarının çözümü değerli arkadaşlarım, sadece meşru 

demokratik siyaset zemininde aranmalıdır. Çözümün adresi orasıdır. 

 

Değerli arkadaşlarım, 

 

15 Temmuz gecesi binlerce vatandaşımızın kendi canlarını ortaya koyarak 

yazdıkları şanlı tarih, bir süre sonra, maalesef, iktidarın kendi gücünü tahkim 

etmesine alet edildi. 

 

Önce bitmeyen bir OHAL dönemine girdik biliyorsunuz. 3 ay diye başladılar. 

Hatta bir hükümet üyesi çıktı, “3 ay bile sürmez, zaten o kadar OHAL’lik bir 

durum da değil.” dedi. Ardından bir üç ay daha, bir üç ay daha derken tam iki 

sene oldu. 

 

Ardından da adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube bir sistem 

geldi.  



 
 

KHK’lar dönemi standartlaştı. 

 

Kayırmacılık ve rant düzeni aldı başını gitti.  

 

Mafyaların çetelerin cirit attığı bir ortamda, hukuksuzluk egemen oldu. 

 

Oysa 15 Temmuz demokrasi direnişi; güçlü, demokratik bir hukuk devleti için 

gerçekten önemli bir fırsat olabilirdi. 

 

Ama hep diyorum, zihniyet bu değil, zihniyet. 

 

Bu hain darbe girişiminin ele başları, bunu planlayanlar, düzenleyenler, 

gerçekleştirenler, kim var kim yoksa hak ettikleri en ağır cezayla karşı karşıya 

kalmalılar. 

 

Kalmalılar ki ibret olsun. İbret olsun ki bundan sonra hiç kimse bir daha böyle 

bir darbe girişimine cüret gösteremesin.  

 

Bir yandan bunları yaşadık ama bir yandan da Sayın Erdoğan’ın o dönemde iki 

enteresan ifadesi oldu. Bir, bu darbe teşebbüsünün sonrasında “Bu bize 

Allah’ın bir lütfu oldu.” dedi. 

 

Arkasından 2017’de, darbe teşebbüsünden daha bir yıl bile geçmeden OHAL 

döneminde bir referandum yapıldı biliyorsunuz. Referandumda da böyle uç 

uca bir “evet” çıktı. 

 

Referandumdan sonra da “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” ifadesini kullandı. 

 

Bu ifadelere o dönem de anlam verenler oldu, veremeyenler oldu. Arkasında 

nasıl bir hissiyat var acaba diye sorgulayanlar oldu. 

 

Sapasağlam bir  anayasa, sapasağlam bir hukuk sistemi, liyakata dayalı bir 

devlet personeli rejimi nasıl kurarız ki bir daha devletin içine bu tür yapılar 

sinsice giremez, bu tür yapılar kendi dar çıkarları için koskoca ülkeyi böyle 

sıkıntıya sokamaz diye bunların üzerinde çalışmak gerekirken maalesef Sayın 

Erdoğan ne yaptı?  

 

Bunu tam tersi yönde kullandı.  O atmosferi, o iklimi tam tersi yönde kullandı. 

 



 
 

84 milyonu tek imzaya mahkum ettiği bir dönem başlattı.  

 

Her türlü krizin vazgeçilmezi olan, krizlerin ortağı Bahçeli’de bu yolda onu 

yalnız bırakmadı.  

 

251 şehidimizin, binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, 

ucube bir sistem adeta fırsat olarak göründü. 

 

İşte bu yüzden ben buradan açık yüreklilikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. 

 

Bir zamanlar Sayın Erdoğan’a, Ak Parti’ye güvenip onlara destek veren 

vatandaşlarımıza bir davette bulunmak istiyorum: 

 

Biz sizlerin haktan, hukuktan asla vazgeçmediğinizi iyi biliyoruz. 

 

Ortaya dökülen tüm bu kirli ilişkiler yumağına tepki gösterdiğinizi de biliyoruz. 

 

Mafyanın siyasi gündemi belirlediği, siyasetçilerin çetelerle iş tuttuğu bu 

günleri içinize sindirmediğinizi de iyi biliyoruz. 

 

15 Temmuz’un ardından OHAL döneminde yaşanan haksızlıkların, sizlerin de 

içini sızlattığını biliyoruz, farkındayız. 

 

KHK denen ucube bir metotla, binlerce insanımızın sorgusuz sualsiz işten 

atılmasından rahatsız olduğunuzu biliyoruz.  

 

Gerçekten de bu adaletsizlikler, bu hukuksuzluklar ve bu kirli ilişkiler sineye 

çekilecek gibi değil. 

 

28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın diye seçtiğiniz insanların, neden sonra 

28 Şubatçılarla yol yürümeye başlaması hakikaten kabul edilebilir bir şey 

değil. 

 

Bugün Sayın Erdoğan’ı destekleyenler, bir zamanlar AK Parti’ye gönül 

verenler, o 28 Şubat’ın karanlığından ülkeyi çıkartmak için bu desteğini gidip 

sandıktan gösteren vatandaşlarımız, bu desteği verirken siz dönüp dolaşıp 28 

Şubatçılarla iş tutun diye vermedi ki bu desteği. 

 



 
O desteği verenler, o 1990’ların mafyasına, çetesine, suç örgütlerine karşı bir 

isyan olarak o desteği Sayın Erdoğan’a verenler, neden sonra dönüp bugünkü 

ülkeyi yönetenlerin çeteyle, mafyayla tekrar iş tutması için oy vermedi ki. 

 

Devleti yönetenlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 28 Şubat 

darbecilerine sarılması gerçekten ibretlik bir hadise. 

 

Yanlarına Bahçeli’yi almaları, rotayı Perinçek’e emanet etmeleri gerçekten 

ibretlik bir hadise. 

 

Bu Perinçek, 28 Şubat’ın karanlığına açık destek veren birisi değil mi? 15 

Temmuz darbe teşebbüsünden sonra siz nasıl olur da bunlarla bir ortaklık 

kurarsınız ya? 

 

Üstelik öyle eşit ortaklık da değil. Ne diyor Perinçek? Rotayı ben çiziyorum 

diyor. Youtube’daki belgeselde kayıtlı. “İktidar gemisinin rotasını ben 

çiziyorum.” diyor. 

 

AK Parti’ye gönül veren vatandaşlarımıza ben sesleniyorum: 

 

Siz bu desteği verirken acaba Sayın Erdoğan gidip de Sayın Bahçeli’yle, Sayın 

Perinçek’le iş tutsun diye mi verdiniz? 

 

Bu iyi niyetle zamanında destek veren vatandaşlarımızın görmek istediği bir 

tablo değil. 

 

Bir zamanlar Ak Parti’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın tüm bunlardan son 

rahatsız olduğunu biliyoruz. 

 

Belki konuşmuyorlar, belki bu aşamada kendilerini ifade etmeye çekiniyorlar 

olabilirler. 

 

Ama biz sizlerin, bu çaresizliğe mahkum olmadığınızı bilmenizi istiyoruz.  

 

Çünkü sizler, bu ülkede yapılan haksızlıklara göğüs germiş insanlarsınız.  

 

Sizler, verdiğiniz haysiyet mücadelesini, zaferle taçlandırmış insanlarsınız.  

 

Biliyorum, bir kez daha bu ülkede herkes için hak, herkes için özgürlük, 

herkes için refah diye ortaya çıkacak insanların içinde yine sizler olacaksınız. 



 
 

Gelin, hakkı, adaleti herkes için hep birlikte isteyelim. 

 

Gelin, bu mafya-siyaset-bürokrasi-medya dörtgenine bir kez daha son 

verelim. 

 

Gelin, 15 Temmuz demokrasi direnişine gölge düşürmek isteyenlere, sivil 

siyasetimizin gücüyle derslerini verelim. 

 

Gelin, yepyeni bir birliktelikle ülkemiz için hep beraber çalışalım.  

 

Gelin umut olalım. 

 

Unutmayın; 

 

DEVA Partisi varken kimse sizin hakkınıza göz koyamaz.  

 

Helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz.  

 

Çünkü DEVA Partisi; herkesin can güvenliğinin, hak güvenliğinin ve mal 

güvenliğinin garantisidir. 

 

DEVA Partisi; senelerce mücadele ederek kazandığımız haklarımızın, hepsinin 

teminatıdır. 

 

Emin olun hiç kimse bu ülkede bir daha bir başkasına üstünlük taslayamaz. 

 

Biz bunu sağlarız. 

 

Çünkü artık DEVA Partisi var. 

 

Bizler varız, sizler varsınız. 

 

Hep beraber Türkiye’nin yarınlarına tertemiz bir demokrasi bırakmak için 

çalışmak zorundayız. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım,  

 



 
Geçen hafta Cumhurbaşkanı bir konuşmasında enteresan ifadeler kullandı. 

 

O ifadeler ekonomiyle ilgili sorunları başkalarına ciro etmeye çabasıydı. 

 

Bakın, ben o kullandığı ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Ne dedi? "Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki 

amaç da odur.” dedi. 

 

“Çukur eylemlerindeki niyet neyse, kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden 

kurulan oyun da aynıdır.” dedi. 

 

“15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi sıkıntıya 

sokma gayesi aynıdır." dedi. 

 

Bakın, neyle neyi karıştırıyor ya. 

 

Ekonomideki bütün sorunların faturasını ta 2013’te Gezi olaylarını yapanlara 

yıkmaya çalışıyor.  

 

2015 Çukur olaylarının sebebini bugünkü ekonominin durumuna bağlamaya 

çalışıyor. 

 

15 Temmuz hadisesiyle yine bugünkü ekonomik sıkıntıları yine insanların 

zihinlerinde birleştirmeye çalışıyor. 

 

Hiç kimse kusura bakmasın. Bu milleti hiç kimse aldatmaya çalışmasın. 

 

Ben şimdi Sayın Erdoğan’a buradan sormak istiyorum: 

 

2018’de partili cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdi. Bu ülkenin 

Hazine’sinin borcu iki yılda tam ikiye katladı. 970 milyarlık Hazine borcu 2 

trilyona çıktı. 

 

95 yılda biriken borç kadar son iki yılda bir o kadar daha borç birikti 

arkadaşlar. 

 

Ben şimdi Sayın Erdoğan’a soruyorum: 

 

Gezi olaylarına sebep olanlar mı geldiler de bu borcu ikiye katladılar? 



 
 

Onlar mı yaptı bu borcu? Siz yaptınız. 

 

Aynı dönemde Merkez Bankası’nın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini 

cayır cayır satarak tükettiler. 

 

Taraflı partili cumhurbaşkanı ile akraba bakan el ele gizlice yaptılar, biz 

sıkıştırınca açıklamak zorunda kaldılar. Biz sıkıştırmasak açıklayacakları yoktu. 

 

Ve bugün Merkez Bankası’nın döviz kuru üzerindeki kontrolünün en önemli 

aracı olan döviz rezervi eksi 60 milyarda. 

 

Sayın Erdoğan’a diğer sorumu soruyorum: 

 

Çukur eylemlerini yapanlar mı Merkez Bankası’nın 130 milyar dolarını cayır 

cayır sattı?  

 

Siz neyle neyi karıştırıyorsunuz? 

 

Bugün Merkez Bankası’nın faizi yüzde 19. Bu Avrupa’nın en yüksek faizi, 

dünyanın 7. yüksek faizinden bahsediyoruz. 

 

Bakın, bu hafta yine MB para politikası kurulu toplanacak. Göreceğiz bakalım 

ne yapacaklar? 

 

Bu hafta para politikası kurulunun toplantısında MB’nin ne yapacağını hep 

birlikte izleyeceğiz. 

 

Dört tane Merkez Bankası başkanı değiştirdi. Sebep olarak da laf 

dinlemiyorlardı dedi. Laf dinlemeyeni gönderdi, laf dinleyen MB başkanını 

oraya oturttu.  

 

Peki, madem laf dinleyen bir MB başkanı var, niye şu faizi indir arkadaş 

demiyorsun? Dört aydır oldu bu MB başkanı geleli niye faiz hala yüzde 19? 

 

Gezi olayları diyor, Çukur eylemleri diyor, 15 Temmuz diyor ve bunların 

hepsini ekonomiye bağlıyor. 

 

Ben üçüncü sorumu soruyorum: 

 



 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yapanlar mı şu anda MB faizini yüzde 

19’da tutuyor? Soruyorum kendisine. 

 

Doğruya doğru diyeceğiz, eğriye eğri. Hiç kimse kusura bakmasın. 

 

Hiç kimse bu milletin gözünün içine baka baka bu milleti aldatmaya 

kalkmasın. 

 

Bugünkü Türkiye ekonomisinin içine düştüğü durumun yegane sorumlusu 

kötü yönetimdir. Başka bir şey değil. 

 

Pandemi diyorlar ya, pandemi. Pandemi ne zaman başladı? 2020’nin Mart 

ayında ilk vaka açıklandı değil mi? 

 

2019’un büyüme oranı sadece yüzde 1 arkadaşlar. O da TÜİK’e inanıyorsak. 

 

Bütün dünya 2019’da hızla büyürken Türkiye ekonomisi çoktan krize girmişti. 

 

MB rezervini pandemi için gerekti, onun için kullandık diyor. 

 

Pandemi vakasının açıklandığı ilk gün MB zaten sıfırı tüketmişti. 2019 yerel 

seçimlerine giderken satmaya başladılar bu rezervi. Niye? 

 

Meğer ki o günlerde cayır cayır döviz satıyorlarmış el altından. 

 

Bu milleti aldatmak için 2019’un Mart yerel seçimlerinde oy alabilmek için 

dövizleri satmışlar. 

 

Bunların hepsi sonradan ortaya çıktı. Hepsini biz ortaya çıkarttık bakın. 

 

Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkenin ekonomisin içine düştüğü durumun 

ana sebebi kötü yönetimdir. 

 

Çözümü de çok basit arkadaşlar. 

 

Türkiye’yi yürüten kadroların dürüst ve işinin ehli insanlardan oluşması 

gerekiyor. 

 

Yani üst düzey bürokrasi kadroların tek tek ve dürüst ve işinin ehli 

insanlardan oluşması gerekiyor.  



 
 

Başka türlü bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. 

 

Önce liyakatlı kadrolar olacak. Bunun hemen yanında istişare olacak. Bin 

biliyorsan bir bilene sorarak ülkeyi yöneteceksin. 

 

Ve tabii ki adalet. Devletin olmazsa olmaz varlık sebebi: adalet. 

 

Ekonomi ancak sağlam bir adalet zemininde, sağlam bir hukuk zemininde 

yükselir. 

 

Eğer adalet yoksa, hukuk yoksa, demokrasi iyi işlemiyorsa, bir ülkede 

özgürlüklerle ilgili sorunlar varsa, o ülkenin ekonomisini sağlam tutmanız 

mümkün değil. Aynı şu binanın temeli gibi. Temeli sağlam tutmazsanız bu 

binayı ayakta tutamazsınız. 

 

İşte ekonominin de temelinde hukuk var, adalet var, özgürlükler ve 

demokrasi var. 

 

Değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim, 

 

Kahramanmaraş’ımızın da tüm Türkiye gibi demokrasiye ihtiyacı var. Atılıma 

ihtiyacı var. 

 

Biz Kahramanmaraş’ın sorunlarını görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. 

 

Kötü yönetim yüzünden işsizlik ve yoksulluk almış başını gitmiş.  

 

Maraş’ın da en önemli sorunu işsizlik, yoksulluk. Türkiye’nin tümünde olduğu 

gibi. 

 

Bu şehrin bir milletvekili çıkmış ne diyor? “Çiftçinin cebinde Iphone var.” 

diyor.  

 

Ya siz bir gelin şöyle çarşıyı, pazarı biraz dolaşın. Biraz esnafı dinleyin, 

çiftçiyle biraz oturun. Ama böyle önceden hazırlanmış, planlanmış programlar 

değil spontane olacak.  

 

Arabadan inecek şöyle bir on esnafa uğrayacak. Ve görecek ülkenin 

gerçeklerini. 



 
 

İki yılda ülkenin borcunu ikiye katlayanlar, çiftçinin 24 ay taksitle aldığı bir 

telefonu bile ona çok görüyor.  

 

Cebindeki parayı azalttıkları yetmemiş, artık hayatın bir parçası olan o 

telefona da göz dikmiş. Bugün hayat akıllı telefonlarla yürüyor. En basitinden 

elektrik, su faturasını ödeyeceksen ya gidecek kuyruk bekleyecek ya da 

telefondan yapacak ödemeyi. 

 

Bu çiftçinin hakkı değil mi? Sen bunu lük mü görüyorsun? 

 

Bir akıllı telefonu çiftçisine lüks gören bir zihniyetten bahsediyoruz arkadaşlar. 

 

“Çiftçime nasıl bir faydam dokunur” diye düşünmüyorlar. 

 

“Tarımsal üretimde nasıl verim artar” diye düşünmüyorlar. 

 

“Sanayi üretimini nasıl artırırım” diye düşünmüyorlar. 

 

“Şu işsizlik sorununu nasıl çözerim” diye düşünmüyorlar. 

 

Genç işsizlik oranı tarihi rekor seviyede. Daha kötüsü gençler umudunu 

yitirmeye başladı. 

 

Hatırlarsınız; ben ve arkadaşlarım işin başındayken, işsizliği üç senede beş 

puan aşağı düşürdük. 

 

Tüm dünyada 2008-2009 mali krizi yaşanırken, biz o dönem Türkiye’de büyük 

başarılara imza attık. İşsizliği yüzde 14'lerden yüzde 9'a indirdik. 

 

Bu kolay bir şey değildir arkadaşlar. Hem halihazırda işsiz olan 

vatandaşlarımıza iş imkanları oluşturacaksınız, hem de yeni mezun olan 

gençlerimiz iş imkanına ulaşacak. 

 

Biz bunu başardık, yaptık ve yine yaparız. 

 

Bunu bir kere daha yapmamamız için hiçbir sebep yok. 

 

Yeter ki önce güven ortamını sağlayalım.  

 



 
Yeter ki yatırımları doğru yere yönlendirelim.  

 

Yeter ki ülkemizin kaynaklarını sağa sola çarçur etmeyelim. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar; 

 

Kahramanmaraş’ımız son yıllarda çevre sorunlarının sık yaşandığı bir kent 

haline geldi.   

 

Afşin-Elbistan termik santrali denetimsizliği nedeniyle filtre sorununa bağlı 

olarak çevreye aşırı bir duman ve kül veriyor. 

 

Bu durum öyle kronik bir hale geldi ki, yörede artık bir halk sağlığı sorunu 

oluşmuş durumda. 

 

Afşin A santralinin açılışıyla birlikte bölgede kanser vakalarında büyük bir artış 

yaşanıyor. 

 

Buna rağmen durmuyorlar ve bölgede 6 yeni santral daha yapılması 

planlanıyor. 

 

Şimdi ben buradan sorumlulara soruyorum. 

 

Yahu sizin havayla, suyla, toprakla, insanların canıyla derdiniz ne?  

 

Maraşlıların sağlığı hiç mi umurunuzda değil? 

 

Ayrıca, bu santraller nedeniyle bölgedeki çiftçimiz mağdur durumda.  

 

Toprakta biriken ağır metaller yüzünden çiftçinin üretim miktarı da, verimi de 

düşme riskiyle karşı karşıya. 

 

Bakın, aynı zamanda bu fazla miktarda su tüketimi yapan santrallerden çıkan 

kirli su, arıtılmadan Ceyhan Nehri’ne boşaltılıyor. Yazıktır, günahtır. 

 

Aksu Çayı'na bırakılan fabrika atıkları hem nehri hem de baraj gölünü 

kirletiyor. 

 



 
Burada bir an önce atık temizleme tesislerinin faaliyete geçmesi gerekiyor. 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Türkoğlu ilçesinde de birinci sınıf tarım arazilerine yapılan fabrikalar, 

çıkardıkları koku ve atıklar nedeniyle bölgeyi yaşanmaz hale getiriyor. 

 

Şu zihniyete bakar mısınız? Fabrika yapmak için bula bula birinci sınıf tarım 

arazilerini bulmuşlar. 

 

Bizler, Adana’da tarım eylem planımızda açıkladık. 

 

Hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağımızı detaylarıyla 

ortaya koyduk. Ziraat odalarına, çiftçilerimize, kırsal alandaki muhtarlarımıza 

bu eylem planımızı ulaştırdık. 

 

Çok madde var ama detaylarına girmeyeceğim. 

 

İktidara geldiğimizde, birinci sınıf tarım arazileri üzerinde yapılaşmaya izin 

vermeyeceğiz. Ne yapılaşma ne sanayi. 

 

Ekilmeyen, boş bırakılan araziler ile ekilmeyen hazine arazilerini hızlıca 

üretime açacağız. 

 

Değerli Kahramanmaraşlı arkadaşlarım, 

 

Uzmanlar uyarıyor. “Doğu Anadolu Fayı’nın Maraş bölümünde 500 yıldır 

birikmiş enerji var” diyorlar. 

 

Maraş’ın birçok ilçesi ve özellikle merkezinin güneyi alüvyonal zemine sahip. 

Burada ‘sıvılaşma ’denilen ciddi bir tehdit daha var.  

 

Bölgeyle ilgili bir “deprem acil eylem planı”nın derhal oluşturulması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

Bu işin şakası yok. Bu işin “sonra bakarız”ı yok. 

 

Kahramanmaraş’ın kentsel dönüşüme acil ihtiyacı var.  

 



 
Hem konut sorununun çözülmesi için hem de afetlere karşı önlem alabilmek 

için kentsel dönüşüme ihtiyacı var. 

 

Tabii kentsel dönüşüm dediysek, bu yönetimin yaptığı gibi rantı önceleyen bir 

dönüşümden bahsetmiyoruz elbette.  

 

Kentsel dönüşümün adil olması gerekiyor, şehrimizin ihtiyacına göre 

planlanması gerekiyor. 

 

Kentlerimizi, içinde yaşayan insanların güvenliklerini, mutluluklarını 

hedefleyerek ve tarihi dokuyu koruyarak dönüştürmek gerektiğine inanıyoruz. 

 

***** 

 

Değerli dostlarım,  

 

Biz iktidara geldiğimizde ülkemizin tüm sorunlarını çözmek için canla başla 

çalışacağız. 

 

Yoksulluğu ve işsizliği çözmek için yatırımın ve üretimin önünü açacağız.  

 

Şehirlerimizin yerel dinamiklerini harekete geçireceğiz.  

 

Her il için olduğu gibi Kahramanmaraş için de özel projelerimiz olacak.  

 

Kahramanmaraş’ın ulaşım ve altyapı projelerinin bir an önce tamamlanmasını 

sağlayacağız.  

 

Maraş’ın sürekli göç veren değil, her yıl daha fazla turist çeken bir şehir 

olması için çabalayacağız. 

 

Kısacası değerli arkadaşlarım, 

 

Biz Kahramanmaraş’a deva olmaya, Türkiye’ye DEVA olmaya hazırız.  

 

Sizlere soruyorum şimdi: Kahramanmaraş hazır mı?  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım, değerli konuklar;  



 
 

DEVA Partisi, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, 

işçilerle, esnafla, eşitlik için adalet için yola çıktı.  

 

Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız.  

 

Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız.  

 

Hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız.  

 

Biz Türkiye’nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye’nin DEVA’sı 

var Kahramanmaraş’ın DEVA’sı var ve biz hazırız.  

 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

 


