
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

KOZAN İLÇE BİNASI AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

 

Değerli yol arkadaşlarım, 

 

Kıymetli misafirler, 

 

Kozan’ın saygıdeğer insanları, 

 

Basınımızın değerli temsilcileri, 

 

Değerli muhtarlarımız, 

 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Kozan ilçe binamızın açılış törenine hoş 

geldiniz diyorum. 

 

İlçe binamızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlarım, 

 

DEVA Partisi’nin kuruluşundan sonra, Adana’daki ilk programımız, mart 

ayında yaptığımız Seyhan kongresiydi.  

 

Ardından, partimizin “Tarım eylem planı”nı tanıtmak için haziran ayında yine 

Çukurova’daydık.  

 

Bugün de sizlerle beraber Kozan’dayız. 

 

Adana’da yaptığım bu üçüncü programda artık gördüm ki, deva damlaları, 

Çukurova’nın dört bir yanında, bu bereketli topraklarla buluşmuş. 

 

Ben Kozan’a daha önce hiç gelmemiştim. 

 

Bu açılış vesilesiyle, Kozan’da olmaktan, partimizin değerli kurucusu Ramiz 

Ongun Bey’in memleketinde olmaktan, büyük mutluluk duyuyorum. 

 



 
Bu programı önerdiği için, bizleri buraya davet ettiği için kendisine 

huzurlarınızda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bizler, riyakarlığa karşı dürüstlüğün, yanlışa karşı doğrunun sesini yükseltmek 

için yollara düştük. 

 

Ben şu son bir yılda 60’tan fazla ile, 100’den fazla ilçeye gittim. Her gün 

yollarda, sokaklarda vatandaşlarımızla buluştum, kucaklaştım. Dertlerini 

dinledim. Partimizin hazırlıklarını anlattım. 

 

Her yerde ne görüyorum, biliyor musunuz? 

 

Vatandaşlarımızın yaşadığı gerçekler başka, ülkeyi yönetenlerin konuştukları 

başka. 

 

Mevcut iktidar kendisini adeta bir “uydurulmuş gerçeklik” odasına hapsetti. 

Sürekli olarak o odadan konuşuyor. 

 

Türkiye’yi, sadece kendi sesini duyduğu o odadan yönetmeye çalışıyor. Ama 

olmuyor. 

 

Bakın size küçük bir örnek vereyim. 

 

Ayda bir enflasyon rakamları açıklanıyor. 

 

Rakamları ayarlama enstitüsü, diğer adıyla TÜİK, kendine göre enflasyonu ne 

kadar açıkladı? Yüzde 19. 

 

Ben çarşıda, pazarda hem esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlarımıza 

soruyorum. Sen enflasyonu ne hissediyorsun? Çünkü cebinden parayı veren 

sensin. Kredi kartını çektiren sensin. 

 

Esnafımız alıyor, satıyor. Her gün alıp sattığı mal. TÜİK ne yapıyor? İstatistik 

yapıyor. Öbürü bizzat işi yapıyor. Alıyor, satıyor.  

 

Vatandaşın yaşadığı enflasyon, TÜİK’in açıkladığının en az iki katı. 



 
 

Açıklanan rakamlar konusunda kimse devletin kurumuna güvenmiyor. Bu hale 

getirdiler devleti maalesef. 

 

Araştırmalarda da çıkıyor. Vatandaşlarımızın çoğu TÜİK’in rakamlarına 

inanmıyor. 

 

Hatta iktidar partisine zamanında destek vermiş vatandaşlarımız bile “Onlar 

bir enflasyon açıklıyor ama bu doğru değil. Benim yaşadığım, hissettiğim 

farklı bir enflasyon” diyor. 

 

Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 

 

Vatandaş, devletinin söylediğine inanmıyor. Devlet bir şey söylüyor, vatandaş 

doğru değil diyor.  

 

Arkadaşlar, bu çok vahim bir durumdur. 

 

Devletlerin gücü “itibar”larıyla, güvenilir olmalarıyla ölçülür. 

 

Devletin kendi itibarından alacağı güç, yeri gelir, ekonomik güçten de 

üstündür. Askeri güçten de üstündür. 

 

Bu arkadaşınız 3 yıl AB Bakanlığı, 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı. 

 

Açıkça söylüyorum: Sözüne güven olmayan devlet, güçlü bir devlet olamaz. 

 

Ben zamanında güçlü ve itibarlı bir devletin sözüne güvenilir bir devletin 

bütün dünyada temsilcisi olmanın, Dışişleri Bakanı olmanın gururunu 

yaşadım.  

 

Fakat ülkenin şu anda içine düştüğü duruma çok üzülüyorum. Son yıllarda 

hem dışarıda hem de içeride, maalesef çok büyük bir itibar kaybı yaşandı. 

 

Türkiye, sözüne güvenilmeyen bir ülke haline düştü. İktidar ortakları, ülkenin 

gerçeklerini konuşmadıkları için, kendisine oy veren insanlarla bile artık 

aralarına aşılmaz duvarlar ördü. 

 

Halkla aralarında artık kocaman bir duvar var, duvar.  



 
Eskiden her fırsatta “milli irade” diyenler, o milli iradenin gündeminden iyice 

kopup uzaklaştılar. İş bilmez adımlarla ülkemizi çıkmaz yollara, sokaklara 

soktular. 

 

Sayın Erdoğan’a sorsanız, her şey gayet iyi gidiyor. Şurada sorun var, 

problem var dediğini hiç duymuyoruz.  

 

Dedim ya, kendisini bir uydurulmuş gerçeklik odasına hapsetti. Biz doğruları 

söylediğimizde de inkâr ediyor.  

 

Her gün memleketin hakikatini söylüyoruz. Duymuyor. Duysa da duymazdan 

geliyor. 

 

Her gün memleketin gerçeğini gösteriyoruz. Görmüyor. Görse de görmezden 

geliyor.  

 

Vatandaşımız “Evime ekmek götüremiyorum sayın cumhurbaşkanım” diyor. 

“Abartma, al bir keyif çayı iç” diyor.  

 

Ama Sayın Erdoğan hiç merak etmesin, bu millet kendisine sırtını dönenle, 

kendisiyle arasına duvarlar inşa edenle yola devam etmez.  

 

Bu millet, kendisine sırtını dönenleri müsait bir yerde indirir. İlk seçimlerde de 

zaten olacağı budur. 

 

Belli ki, iktidar bugüne kadar, ‘Nasıl olsa benim bir alternatifim yok’ diyordu. 

Bunun rahatlığıyla hareket ediyordu.  

 

Sayın Erdoğan, artık biz varız biz. Artık DEVA kadroları var. Ve biz geliyoruz.  

 

Artık halkımız sahipsiz değil, alternatifsiz değil, çaresiz değil.  

 

Kısır politikaları, eskimiş söylemleri geride bırakıp, özgürlük ve zenginlik için 

mücadele edecek bir kadro var artık. 

 

Evet DEVA Partisi var…Ve biz hazırız. 

 

Şimdi sizlere sormak istiyorum: 

 

Kozan hazır mı? 



 
 

Adana hazır mı? 

 

Evet, Kozan’ının da Adana’nın da devası hazır. 

 

Sağ olun. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bakın daha iki gün önce Sayın Erdoğan çıktı televizyona iki kelime etti, dolar 

9 lirayı geçti.  

 

Daha dün gece merkez bankası yönetiminde gene iki üç kişiyi aldı, iki üç kişiyi 

attı. Dolar daha da arttı.  

 

Ne yapsa olmuyor. Getirle götürle hiç uğraşma diyorum artık kendisine.  

 

Daha önce de söyledim. Örneği de var. Varlık Fonu diye bir şey kurdu 

biliyorsunuz. Ben hükûmetteyken tam beş yıl engelledim.  

 

Eskiden biliyorsunuz bakanlar kurulu kararları çıkardı. Bütün bakanlar, 

başbakan ve cumhurbaşkanı imzalardı. Bakanlardan bir tanesi imzalaması o 

yürümezdi.  

 

Ben pek çok karara öyle engel oldum. Pek çok yanlışa çok şükür dur dedim. 

Bu varlık fonu da benim engellediğim projelerden bir tanesiydi.  

 

Ben ayrıldıktan hemen sonra apar topar Varlık Fonunu kurdular. Bir yasa 

yazdılar dediler ki ‘Biz bu fonla aklımıza gelen her şeyi yaparız’ 

 

Kamu ihale yasasına falan da tabi olmayız. Üstelik Sayıştay da bu fonu 

denetleyemez dediler. Bu kanunda açık açık yazıyor. Aklımıza geleni yaparız 

diyen bir kanun. 

 

Şu anda bu fon tam 65 milyar Türk lirası borca batmış durumda. Varlık fonu 

borçlu olur mu ya? Adı üstünde varlıklarını koyduğun fon. Bu fon borca 

batırılır mı?  



 
Yetmedi bir de gittiler bu fonu yurt dışından bir milyar iki yüz elli milyon avro 

borçlandırdılar. Bu fonun başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan.  

 

İlk defa oldu. Bir cumhurbaşkanı kendi kendini bir göreve atadı. “Ben 

cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı Varlık Fonu Başkanı olarak 

görevlendirdim” diyor.  

 

Demiştim ki, Türkiye’de ilk defa bir şey oldu. Bir cumhurbaşkanı kendi 

kendisini bir kurumun başına atadı.  

 

Dün gece ne yaptı? Yine 2-3 Merkez Bankası yöneticisini görevden aldı. 2-3 

kişiyi göreve getirdi.  

 

Ben diyorum ki; hiç getirle götürle uğraşma. Nasıl Varlık Fonunun başına 

kendini görevlendirdiysen Merkez Bankasının başkanı olarak da kendini 

görevlendir. Şu işi bitir. Yazık bu insanlara.  

 

Zaten senin talimatının dışından bir iş yapmıyor bunlar. Merkez Bankasının 

bağımsızlığı mı kaldı? İşler iyiye gidince “Ben ekonomistim, benim alanım 

ekonomi”, işler kötüye gidince adamlarının birini al, birini ver. Birini getir, 

birini götür. Sonuçta ne oldu? 

 

Sayın Erdoğan 2018’de haziran seçimlerinde ne diyordu? “Bana oy verin 

enflasyon da faiz de nasıl düşürülür göstereceğim” demiyor muydu?  

 

Bu oyu öyle almadı mı? Yüzde elli artı biri cebine böyle koymadı mı?  

 

Üç yıl üç ay oldu. Bu süre içerisinde hem faiz arttı hem kur arttı hem de 

enflasyon arttı. Düşen bir şey yok. 

 

Talimatla faiz düşmez. Talimatla dövizin kuru düşmez. Dövizin kuru da faiz de 

ancak güvenle düşer.  

 

Siz güveni oluşturacaksınız. Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkeni vatandaşları 

çok üretsin.  

 

Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkenin sanayicisi çok üretsin.  

 

Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkenin vatandaşları sermayesini, birikimini 

Türkiye’ye getirsin.  



 
Güven demek bolluk demek. Bolluk demek fiyatların düşmesi demek. Bolluk 

demek döviz kurunun düşmesi demek. Bu işin çaresi bu.  

 

Hiç uğraşmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bir an önce şu memlekette güveni 

oluşturmak için çalışsınlar. Güven olmayınca olmaz. İllaki güven.  

 

Ne diyordu? “Faiz sebep enflasyon sonuç” diyordu. Yıllarca bunu söyledi. 

 

Merkez Bankası bağımsızken de bunu söyledi. Merkez Bankası’nda tertemiz, 

dürüst, işi bilen arkadaşlarımız işi başındayken faiz yüzde 6-7 iken onları 

vatana ihanetle suçladı. Onları meydanlarda yuhalattı.  

 

Ben şimdi Sayın Erdoğan’a soruyorum. Yüzde 6-7 Merkez Bankası faizi vatana 

ihanet ise yüzde 19-18 Merkez Bankası faizini nasıl tanımlayacağız? Kendisi 

söylesin.  

 

“Yüksek faiz yüksek enflasyon vatanı satmaktır” diyordu. Enflasyon yüzde 8-9 

iken faizler yüzde 6-7 iken bu vatanı satmaktır derken; şu anda TÜİK’in 

açıkladığı yüzde 19 TÜFE yüzde 45 ÜFE, yüzde 18 Merkez Bankası faizi, buna 

nasıl bir tanım getirecek acaba?  

 

Şu andaki hükûmet yerliliği ve millîliği ağzından hiç düşürmüyor değil mi? İki 

lafın başı yerli millî.  

 

Bu ülkenin artık tarımsal üretimi bu ülkeye yetmiyor. Bu ülke en temel tarım 

ürünlerini ithal etmek zorunda kalıyor. Bizim çiftçimiz üretmekten vazgeçiyor. 

 

Hani yerlilik hani millîlik? Sizin yerli dediğiniz, millî dediğiniz tarım politikası 

bu mu?  

 

Bu ülkenin gençleri kendi hayatlarını başka ülkelerde kurmak istiyor. Bu 

ülkenin gençleri bu ülkeden bir an önce kaçmak istiyor.  

 

Ben soruyorum Sayın Erdoğan’a. Yaşamak istenmeyen ülke, gençlerin 

kaçmak istediği ülke sizin yerli dediğiniz millî dediğiniz politikaların sonucunda 

bu hale düştü ya? Bu mu yerlilik bu mu millîlik soruyorum size? 

 

Türk liramız, milli paramız pul oldu pul. Bu mudur yerlilik, bu mudur millilik? 

 



 
Yerli diyorsanız, milli diyorsanız bunun hakkını verin. Ya da o kelimeleri 

kusura bakmayın hiç ağzınıza almayın. Çünkü artık yakışmıyor size.  

 

Adını sanını duymadığınız para birimleri, Türk lirasından daha kıymetli oldu. 

 

Bulgarlar, levaları bozdurup bozdurup harcıyorlar. “Ne ucuzmuş bu memleket 

diyorlar”. Bir leva dünyanın parası ediyor. Böyle bir şey olur mu?  

 

Bizim kendi vatandaşımızın aldığı maaş, emeklimizin, asgari ücretlimizin aldığı 

maaş daha bankamatikten çekilip de eve gidene kadar eriyor artık. 

 

Vatandaşımız, “Kömür almaya gittim, pahalı geldi” diyor. “Üç gün sonra bir 

daha gittim, daha da artmış fiyatı” diyor. 

 

Satın alma gücü düşüyor. Ne yazık ki artık çalışanın emeği bu ülkede para 

etmiyor. Orta direk yıkılıyor.  

 

Rahmetli Özal’ın o çok önem verdiği, “Bu ülkenin taşıyıcısıdır” dediği orta 

direk yıkılıyor bugün. 

 

İktidarın yanlış politikalarının bedelini tüm vatandaşlarımız ödüyor. Bu 

yanlışların bedelini Çukurova’nın çiftçisi ödüyor. Emeklisi ödüyor, gençleri 

ödüyor. 

 

Bakın, Türkiye genelinde çiftçilerimiz hayatlarının en zor dönemini yaşıyor. 

 

Gübre, ilaç, tohum, mazot, elektrik, yem… A’dan Z’ye her türlü girdi maliyeti 

artmış durumda. 

 

Üreticimiz zarar ediyor. Ne kadar çok üretirse, o kadar çok zarar ediyor. 

 

Korkarım ki, böyle giderse, ekip dikmekten vazgeçen, hayvan beslemekten 

vazgeçen çok sayıda çiftçimiz olacak. Çok sayıda üreticimiz olacak.  

 

Ekim dikim zamanı geliyor. Geçen sene zarar eden çiftçimiz tohumu nasıl 

alacak? Gübreye nasıl gücü yetecek? Parasıyla gübre bulabilecek mi?  

 

Gene yokluklar ülkesi olduk ya. Hayret ediyorum yani.  

Şöyle 40-50 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız bilir, Türkiye bir dönem 

yokluklar ülkesiydi, kuyruklar ülkesiydi.  



 
Paranızla bir şeyleri bulamazdınız. Ben ilkokula giderken zeytinyağı 

kuyruğunda beklediğimiz hatırlıyorum. Babam, kuyruğa gir de bir saat falan 

sürer dedi, kuyrukta bekledim. 20 litre zeytinyağını zor taşıdığımı 

hatırlıyorum. 

 

Bu memleket bunları yaşadı. Benzinin, mazotun karneyle satıldığı dönemi 

yaşadı.  

 

Korkarım ki, bu iktidar bu kafayla giderse, aklını başına almazsa ülkemize 

gene yokluklar ülkesi haline çevirecek.  

 

Bilmiyorlar. İktisadın, ekonominin temellerini bilmiyorlar. Habersizler.  

 

Şuradaki, çarşıdaki manavın, bakkalın yanında 2 aylık çıraklık yapan bir insan 

bunların yaptığı hatayı yapmaz. 

 

Daha dün akşam, yeni bir genelge yayınladılar. Yeni bir tebliğ. Diyor ki, ‘Döviz 

bürosunda her işlem için kimlik fotokopisi vereceksin’.  

 

10 dolar bozdursan kimliğinin fotokopisini vereceksin döviz bürosuna. Kafa bu 

ya. Ya siz bununla mı memleketteki dövizin artacağını zannediyorsunuz? 

 

Bununla mı yastık altındaki dövizin ortaya çıkacağını zannediyorsunuz. 

Beyhude çaba bunlar. Bunların hayattan haberleri yok. Ticaretten haberleri 

yok. Ekonomiden haberleri yok.  

 

Buradan, Çukurovalı tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. 

 

Bu yaz sizlerle birlikte açıkladığımız tarım eylem planımızda, önümüze 

koyduğumuz hedeflerin hepsini vatandaşlarımız bize o desteği, ehliyeti, 

salahiyeti verdiğinde uygulayacağız. 

 

Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltacağız. 

 

Üretim maliyetini kontrol altında tutmak amacıyla, zamanında yaptığımız gibi 

döviz kurunda istikrarı sağlayacağız. 

 

Bakın, döviz kuru bu memlekette her türlü maliyetin ana sebebidir. 

 

Şurada balonlar asılı. Petrol=Döviz. 



 
Şurada üzerinde durduğunuz parke taşları bunun imalatında kullanılan pek 

çok girdi enerji, döviz. 

 

Şurada gördüğünüz elektronik cihazların tamamı döviz. Bayraklar asılı, 

polyester ham madde döviz.  

 

Döviz kuru arttığında bu ülkede A’dan Z’ye her şeye zam gelir. Bunu 

öğrenemediniz mi hala? 

 

Hükûmete sesleniyorum. 

 

Tabii ki zamanında bir yerlere döviz istiflemiş olanlar, zamanında yurt dışında 

mal varlığı biriktirmiş olanlar, mal varlıkları euro olanlar, döviz olanlar, İsviçre 

frangı olanlar mutlu olabilir.  

 

Ama Adana’mızın, Çukurova’mızın, çiftçimizin böyle bir şeyi yok.  

 

O döviz artınca biliyor ki, traktörü pahalılaşıyor. Döviz artınca biliyor ki, 

elektriğe zam geliyor.  

 

Döviz artınca biliyor ki, mazot artıyor. Döviz artınca biliyor ki, gübre artıyor.  

 

Bizim çiftçimiz bunu yaşıyor, biliyor. Onun için bu ülkede döviz kurlarının 

istikrarı bu ülkedeki fiyat istikrarı açısından olmazsa olmazdır. 

 

Ve bu talimatla düşmez. Talimatla durmaz. İllaki güveni oluşturacaksınız. 

 

Bakın; en önemli girdisi doğal gaz olan gübre sektöründe, bazı firmalar 

üretimlerini durdurdu. Fiyat verirken fiyatım şu diyor ama iki saat sonra 

değişebilir diyor. Aynı doksanların ülkesi. Aynı o 2001 krizinde 20 tane 

bankanın battığı Türkiye’nin resmini bugün görmeye başladık bu ülkede. 

 

Geçen yıl tonu 1.925 lira olan üre gübresi bugün 7.000 lirayı geçmiş 

durumda. Arşive bakın. TÜİK yüzde 19 desin dursun. TÜİK gelsin, Sayın 

Cumhurbaşkanı gelsin Çukurovalı çiftçimize sorsun bakalım enflasyon yüzde 

19 mu, başka bir şey mi?  

 

Buradaki çiftçimiz onu anlatır. Çünkü yaşıyor onu.  

 

Tarım eylem planımızda söz verdik: 



 
 

Biz, yerli gübre sanayinde atılım yapacağız. 

 

Kimyasal gübrenin yanında, asıl ihtiyacımız olan organik gübre için de 

teşvikleri artıracağız.  

 

Özellikle BOTAŞ’ın imkânlarını kullanarak, gübre sanayinin hammaddesini 

uygun fiyat ve koşullarda tedarik edeceğiz. 

 

Başta linyit olmak üzere, yerli kaynakları kullanarak, yerli gübre üretimini 

artırmak için gerekli teşvikleri vereceğiz. 

 

Ve çiftçimizin gübre maliyetinin yarısını, devlet olarak biz karşılayacağız. 

 

Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV’sini aynen iade edeceğiz. 

 

Çiftçimize özel, farklı, düşük bir elektrik tarifesi uygulayacağız. 

 

Son üç yıl üç aydır partili taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve 

başladığından bu yana çiftçimizin kullandığı elektriğin maliyeti tam yüzde yüz 

altmış sekiz arttı. Bu ne demek? Yüz lira ödüyorsa şimdi iki yüz altmış sekiz 

lira ödüyor demek.  

 

Türkiye’nin gerçeği bu. Yem de çiftçimize yüzde 50’ye varan destekler 

vereceğiz. 

 

Tüm tarımsal kredileri iki yıl ödemesiz olarak uzun vadeli taksitlere yayacağız. 

Ve ilk iki yıl ödeme sıfır.  

 

Faizi sileceğiz, sıfırlayacağız. Rakamı donduracağız. İki yıl ödemesiz, iki yıldan 

sonra küçük küçük taksitlerle zamana yayacağız. Bu sürede de çiftçimize yeni 

kredi açacağız.  

 

Şimdi ne yapıyorlar? Eskiyi ödemezsen yeni kredi yok. Eskiyi ödemezsen 

yapılandırma yok. Senin vergi borcun var, kredi yok. Böyle bir şey olur mu 

ya? 

 

Zaten parası olursa vergisini ödeyecek. Parası olamadığı için vergisini 

ödememiş. Vergini öde ki sana öyle kredi kullandırayım diyor. 

 



 
Tecrübeyle sabit. Hangi tarım arazisi olursa olsun. Eğer damlama sulama, 

basınçlı sulama, fıskiye sistemi, yağmurlama bu tür bir sulamayla tarla 

sulanıyorsa çiftçimizin geliri en az ikiye üçe katlıyor. 

 

Türkiye’de tarımsal sulamayla ilgili yatırımlar çok ağır gidiyor. Biz hesabını 

yaptık? Türkiye’deki bütün tarımsal sulama yatırımlarının maliyeti bir Kanal 

İstanbul etmiyor.  

 

Sayın Erdoğan’ın inadına yapacağım dediği o rant projesi Kanal İstanbul var 

ya, onun parasına Türkiye’de tamamlanmayan bir sulama projesi kalmıyor. 

 

Barajlar, göletler, irsale hatları, basınçlı su kanalları, yağmurlama, damlama 

sistemlerinin tamamını topla topla bir Kanal İstanbul etmiyor. 

 

Yazıktır. Bakın, Çukurova’da da var. Baraj bitmiş. Su orada. Burada sulamaya 

ihtiyaç var. İrsale hattı yatırımı yapılmamış. Tarlada su yok. 

 

Bu tamamen öncelik meselesi öncelik. İşte bir hükûmet vatandaşından 

koparsa artık vatandaşıyla aralarına duvar örülürse memleketin gerçek 

ihtiyaçlarını tespit edemez. Bilemez.  

 

Vatandaşın öncelikleri başka kendi öncelikleri başka. Kendi öncelikleri şu anda 

rant. Etrafındaki üç beş zengine daha çok imkân sağlamak. Onları daha da 

çok zengin etmek.  

 

Bakın, Türkiye’de lüks olan arabalar var ya satışları artıyor. Her türlü lüks 

tüketim, 2 bin 3 bin dolarlık çantalar şunlar bunlar satışları arttı bu yıl. 

 

Zengin daha zengin oluyor. Ama bu ülkenin yoksulu da daha yoksul oluyor. 

TÜİK bile bunu gizleyemiyor.  

 

Mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK’in rakamlarına bakın. En zengin yüzde 5 ile en 

fakir yüzde 5 arasındaki gelir farkı tam 26 kata çıkmış.  

 

Geçen sene 22 kattı bu yıl 26 kat olmuş. TÜİK bile bunu gizleyemiyor artık.  

 

Biz dersimizi çalışıyoruz. Biz hazırlanıyoruz. Biz hazırlanıyoruz.  

 

Biz günü geldiğinde seçimlerden sonraki hükûmet kurulduğunda ilk 90 ve ilk 

360 günde neler yapacağımızın bütün detaylarını hazırlıyoruz. 



 
Dersimizi şimdiden çalışıyoruz ki seçim günü geçtiğinde hemen uygulamaya 

başlayalım. Biz hazırız. 

 

Şimdi bir kere daha sizlere sormak istiyorum. 

 

Adana’ya, Çukurova’ya, Kozan’a soruyorum. 

 

Tarımın DEVA’sı olmak için hazır mıyız?  

 

Hep beraber, büyük bir atılıma hazır mıyız? 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Atılımın yolu demokrasiden geçer. Onun için partimizin adı demokrasi ve 

atılım partisi. 

 

Sanayiden tarıma kadar, her alanda, öncüsü olacağımız atılımı mutlaka 

demokrasimizi yükselterek gerçekleştireceğiz. 

 

Bizim bir demokrasi hedefimiz var: 

 

Üste çıkanın alttakini ezmediği, 

 

Sadece kendine demokrat olanların, diğerlerine zulmetmediği bir demokrasi 

hedefimiz var. 

 

Eşit vatandaşlığa dayalı, hiçbir hayat tarzının ve inancın ötekine baskı 

uygulamadığı bir demokrasi hedefimiz var. 

 

Biz bu topraklarda, her türlü zorbalığa son vereceğiz. 

 

Kazanılmış haklardan, tek bir gram dahi eksilmesine müsaade etmeyeceğiz. 

Gasp edilen tüm hakları da iade edeceğiz. 

 

Çünkü bizler, Türkiye’yi yepyeni bir toplumsal sözleşmeye davet eden deva 

hareketiyiz. 

 

Üstümüze düşen büyük sorumluluğun farkındayız. 



 
 

Çünkü DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir. 

 

Demokrasimize karşı yönelen, her türlü kalkışmanın karşısında, dimdik 

duranların partisidir. 

 

Milletin iradesini, her şeyden ve herkesten üstün tutanların partisidir. 

 

DEVA Partisi; 

 

Koşullar ne olursa olsun, hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla 

taviz vermeyenlerin partisidir. 

 

DEVA Partisi, hiçbir vesayet odağına, siyasetin üstünde bir güç 

atfetmeyenlerin partisidir. 

 

***** 

 

Değerli Kozanlı dostlarım, 

 

Şimdi sormak isterim sizlere; 

 

DEVA Partisi’nin hedeflerini, hayallerini, adanalı esnafımıza, işçimize, 

emeklimize, çiftçimize, Çukurova’nın bereketli tarlalarına ulaştırmaya var 

mısınız? 

 

Deva Partisi’ni il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı 

anlatmaya var mısınız? 

 

Siz varsanız biz de varız. 

 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

 

Sağ olun, var olun. 

 

 

 

 

 


