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Arnavutköy İlçe kongresi 
 
 
Saygıdeğer konuklar, 
 
Değerli yol arkadaşlarım, 
 
Arnavutköy ‘ün demokrasiye ve atılıma hasret kalmış kıymetli insanları, 
 
Siyasi partilerin ve sivil toplum kurumlarımızın değerli temsilcileri, 
 
Kıymetli muhtarlarımız, 
 
Değerli basın mensupları, 
 
Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm 
vatandaşlarımız, 
 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, arnavutköy ilçe teşkilatımızın 1. Olağan 
kongresine hoş geldiniz diyorum.  
 
***** 
 
Arnavutköy’de böyle büyük bir kalabalığı görmek, böyle büyük bir coşkuyu 
görmek, müthiş, müthiş. 
 
İşte biz, tüm Türkiye’ye, bugün bu meydandan, demokrasi umudunu 
gösteriyoruz. 
 
Bu meydandan, zenginlik umudunu gösteriyoruz. 
 
Bugün Arnavutköy’den baktığımızda, içinde olduğumuz karanlık tünelin artık 
ucunda ışığı göründüğünü fark ettim. 
 
Çok şükür. 
 
Şimdi sizlere sormak isterim Arnavutköy!  
 
Özgürlükler için hazır mıyız? 
 
Hukuk için, adalet için hazır mıyız? 
 
Demokrasi için hazır mıyız? 
 
Atılım için hazır mıyız? 
 
Evet, Hep beraber hazırız. Arnavutköy hazır bunu gördük. 
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Türkiye’nin yarınlarını, işte bugün Arnavutköy’de kurduğumuz bu demokrasi 
meydanı aydınlatacak. 
 
Sağ olun, var olun. 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Bugünkü iktidarın ortakları gerçekten ülkemizi karanlık bir tünelin içine soktu. 
 
Bu tünelde hukuksuzluk var, adaletsizlik var. 
 
Bu tünelde yolsuzluk var, yasaklar var. 
 
Bu tünelde yoksulluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı var. Her şey var bu 
karanlık tünelin içinde. 
 
Koca bir ülke, bu kötü yönetimin elinde adeta can çekişiyor. 
 
Ülkemiz, adeta varlık içinde yokluk çekiyor.  
 
 
Bütün dünyada pandemi sonrasında tüketimin hızlandığı, insanların yoğun bir 
şekilde alışveriş ettiği, insanların yüzlerinin güldüğü bir dönemden geçiyoruz. 
Bütün dünyanın Merkez Bankaları trilyonlarca dolar, trilyonlarca EURO parayı 
bastılar piyasa sürdüler. O kadar çok para var ki eski faiz var Avrupa’da, eksi.  
Avrupa Merkez Bankası ‘yeter ki şu parayı alın ben faiz istemiyorum. Hatta 
üstüne para vereceğim’ diyor. Eski faiz ne demek? ‘Parayı al üstüne de para 
vereceğim. Faiz istemiyorum’ diyor. Yanıbaşımızda ki Avrupa’da tablo bu. Biz 
hala varlık içerisinde yokluk çekiyoruz. 
 
Kriz üstüne kriz üreten mevcut iktidar, uzunca bir süredir artık bu ülkeyi 
yönetemiyor. Yönetme kabiliyetini, becerisini yitirdi. 
 
Ekonomiden hukuka, dış politikadan tarıma, eğitimden sağlığa kadar her 
alanda ülkemiz kriz üstünde kriz yaşıyor. Kriz içinde kriz yaşıyor.  
 
Daha evvel söylediğim, aynı hastalarda olur ya çoklu organ yetmezliği, şu 
anada Türkiye bir çoklu kriz ortamının içinde.  
 
Asgari ücret, açlık sınırının dahi altında kalmış durumda. 
 
Yokluğu, yoksulluğu iliklerimize kadar hissediyoruz. 
 
Çarşıya, pazara adımımızı attığımız an, bakıyoruz, paramız pul olmuş. 
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Hangi ilde ilçede çarşıya pazara gitsek vatandaşlarımıza soruyorum, ellerinde 
birkaç küçük alışveriş torbası, en küçük torbaya diyorlar ki ‘100 lira verdim, 
150 lira verdim, 200 lira verdim’ diyor. Ülkenin tablosu bu.  
 
Evde otururken doğal gaz yaktığımızda, elektriğin ışığı açtığımızda hemen 
paramız erimeye başlıyor.  
 
Her an fakirleşiyoruz. Ülke olarak nefes alamıyoruz nefes. 
 
Geçtiğimiz hafta sayın Erdoğan, Merkez Bankasının kısa vadeli politika faizini 
indirilmesini emretti. 
 
Sayın Erdoğan emretti diyorum, çünkü merkez bankası artık bağımsız değil. 
Yetki bir kişinin elinde, imzasında, iki dudağının arasında. 84 milyonluk ülke bir 
kişinin iki dudağının arasına sıkıştırılmaya çalışılıyor.  
 
Ülkedeki her karar talimatla veya tek imzayla alınıyor. 
 
Değerli arkadaşlar,  
 
Faizlerin düşmesi, normal şartlarda, bir üke için iyidir. Düşük faiz olunca ne 
olur o ülkenin vatandaşları daha kolay ev alabilir. Daha kolay araba alabilir. O 
ülkenin sanayicileri yatırımlarını yaparken kredi çekmek istedinde daha az 
maliyette o krediyi çekerler. Dolayısıyla düşük faiz bir ülke için iyidir. Ama 
hangi düşük faizden bahsediyoruz ya. Önemli olan piyasa faizidir.  
 
Ancak, sayın Erdoğan’ın bu adımı, halkımızın, yani hepimizin muhatap olduğu 
orta ve uzun vadeli piyasa faizlerinin artmasına sebep oldu. 
 
Son iki ayda merkez bankasının politika faizi 3 puan düştür. 19’dan önce 18’e 
sonrada 16’ya düştü. Peki hazinenin borçlanma faizleri ne oldu? Aynı dönem % 
17,5 puan olan hazine faizleri % 20,5 oldu. A’dan z’ye tüm piyasa faizleri 
artmış oldu. Bunlar bilmiyor arkadaşlar bilmiyor. Faizin talimatla 
düşmeyeceğini bilmiyorlar. Zannediyorlar ki bütün yetkiyi elimizde topladık, 
emrederiz faiz düşer. Emrederiz enflasyon düşer. Emrederiz kur düşer. Siz 
rüyanızda görürsünüz rüyanızda. Mümkün değil. 
 
Bakın arkadaşlar bu adım atıldı ne oldu? Son bir ayda dolar kuru 8,30’dan 
9,60’a çıktı.  Öyle bir adım atıyorlar ki hem piyasa faizi artıyor hem de dolar 
kuru artıyor. Dolar kuru artınca ne olacak arkadaşlar? Dolar kuru artarsa A’dan 
Z’ye her şeye zam gelecek. 
 
Kur buralarda durur mu? Onu da bilmiyoruz henüz. Tutabilene aşkolsun.  
 
Sayın Erdoğan bu yanlış kararlarıyla, gelecek ayların enflasyonunu da arttırmış 
oldu. Kur arttığında fiyatlar yerinde durur mu? İlla A’dan Z’ye her şeye zam 
geliyor. Her şeye zam geliyor. Çünkü niye? Harcamalarımızın çoğunun 
maliyetine indiğimizde döviz kuru var. Kur arttığında her şeye zam geliyor. 
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Aslında, Erdoğan, bir inat uğruna, tüm milletimizi, yoksulluğun daha da 
derinlerine indirmiş oldu. Olan bu. 
 
Daha evvel de söylemiştim; koskoca Türkiye Cumhuriyeti, sayın Erdoğan’ın 
yanlış tezlerinin deneyini yapacağı bir laboratuvarı oldu.  İndirin bakalım ne 
olacak? indirin bakalım ne olacak? Kusura bakmayın ya 
 
Bu ülkenin haysiyetli insanları sayın Erdoğan’ın kobayı değil. Yanlış tezlerinin 
deneme laboratuvarı değil bura. 
 
2015’te ben ve arkadaşlarımın ekonomi yönetiminden ayrıldık sonra öğünden 
bugüne, ortak akıl ve istişarenin terkedilmesinden bu yana, Türk lirası değer 
kaybediyor, satın alma gücümüz düşüyor.  
 
Bakın o tarihlerden itibaren sayın Erdoğan ve şimdilerde kayıp olan akraba 
bakan neler söylemiş şöyle bir hatırlatmak istiyorum ben. Çünkü 
hatırlatmayınca unutuluyor arkadaşlar.  
 
2018’in haziranında bu ülkede bir seçim oldu.  O seçimde taraflı partili 
cumhurbaşkanı ve akrana bakan el ele kol kola bu ülkenin ekonomisini 
yönetmeye başladılar.  
 
 
Değerli arkadaşlarım biz bu güzel ülkemizle gururu duyuyoruz hep beraber. 
Gençlerimiz önden gidecek biz arkasından gideceğiz hep beraber yürüyeceğiz.  
 
Değerli arkadaşlarım sizlere Sayın Erdoğan’ın ve akraba bakanın döviz 
kurlarıyla ilgili şu son yıllarda yapmış oldukları beyanatları bir hatırlatmak 
istiyorum. Çünkü hatırlatmayınca bunlar daha önce hiç bu lafları etmemiş gibi 
hareket ediyor. Zannediyor ki milletin hafızası zaten kısa süreli, unuturlar, ne 
anlatsak inanırlar. Olmaz. Biz hatırlatacağız, sık sık hatırlatacağız. Şöyle bir 
kısa videomuz var: 
 
 
Video kolaj-1 
 
1- Erdoğan 6 Mart 2015: (dolar: 2,60) "Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar 
yaya kalabilirler." 
 
2- Erdoğan 30 Mart 2018: (dolar: 3,96)"Kur aşağı, kur yukarı. Geçin bu işleri. 
Türkiye'nin ekonomisi ortadadır." 
 
3- Erdoğan 24 Mayıs 2018: (dolar: 4,71)"ülkemizde kurda yaşanan kısmi 
dalgalanma kesinlikle Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir.  Kısa 
vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz." 
 
4- Erdoğan 10 Ağustos 2018: (dolar: 5,95) "Dolar molar bizim yollarımızı 
kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında 
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doları, Euro’su, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımıza 
bozdursun." 
 
5- Erdoğan 31 Ağustos 2018: (dolar: 6,56)" Döviz kuru ne olacak diyenler 
varsa, onlara şunu diyoruz: bu da geçer ya hu! " 
 
 Video kolaj-1 bitti 
 
Geçmiyor, o gün Dolar 6,56 ya ‘geçer ya hu!’ diyor geçmiyor.  
 
***** 
 
Şimdi burada bir mola verelim arkadaşlar. 
 
Tarihlere dikkat ettiniz bakın. Tarihler şu açıdan önemli, 2015- 2018 arası. Yani 
benim ve arkadaşlarımın artık yönetimden ayrıldığı, ortak aklın, istişarenin 
terkedildiği yıllardan bahsediyoruz  
 
Hukuksuzluk almış başını gitmiş. 
 
Hükümet; içeride, dışarıda kim var kim yoksa herkesle kavgaya tutuşmuş. Öyle 
bir tarihten bahsediyoruz ama bir yandan da 31 Mart 2019 yerel seçimleri 
yaklaşıyor. Öyle bir tarih. Seçim geliyor böyle konuşuyorlar ‘bir yandan da biz 
ne yapacağız diye’ kara kara düşünüyorlar.  
 
İşte bu esnada, 2019’un başında, akıllarına Merkez Bankası rezervleri geliyor. 
‘Ha dur ya’ diyorlar. ‘Seçime gidiyoruz burada iyi bir rezerv brikmiş. Şimdi bu 
rezervi bu seçimde acaba ne yapsak?’ diyorlar. 
 
Bizim yıllarca emek verip biriktirdiğimiz, kara gün için biriktirdiğimiz Merkez 
Bankası’nın döviz rezervlerinden bahsediyoruz. Ne yapıyorlar arkadaşalar? 1 
Ocak 2019’dan itibaren yani yerler seçimlerden tam 3 ay önce başlıyorlar arka 
kapıdan tam 130 milyar dolar rezervi cayır cayır satmaya. Bunu 31 Mart 2019 
yerel seçimlerinden 3 ay önce yapmaya başlıyorlar. Ondan önce böyle bir şey 
yok.  
 
Gizli kapaklı yollardan rezervleri satarak, piyasaya sürerek kuru düşük 
göstermeye çalışıyorlar. ‘Acaba halkımızın gözünü boyayabilir miyiz, kuru 
düşük gösterirsek yerel seçimlerde başarılı olabiliriyiz’ diye.  
 
Ha işte siz öyle gizli saklı yerel seçim uğruna bu ülkenin alın teriyle birikmiş, 
bilek gücü ile birikmiş, sanayide çalışan işçilerimizin, turizmde çalışan 
gençlerimizin alın teriyle biriken dövizleri, milyarlarca doları hiç ederseniz, 
değerli arkadaşlar yerel seçimdeki sonuçlar da görürsünüz. Ne oldu ne oldu, 
yaradı mı? Değer mi ya? Yerel seçimlerde işe yaramadı, ne oldu? İstanbul’a 
kaybettiler mi? Kaybettiler. Ankara'yı kaybettiler mi? Kaybettiler. Antalya, 
Adana işe yaramıyor. Siz öyle bu vatandaşın, bu milletin sahip olduğu 
milyarlarca dolar rezerv bir gizli kapaklı, arka kapıdan satarsanız, yanlış iş 
yaparsanız doğru sonuç elde edemezsiniz. Niyet iyi olursa sonuç iyi olur. Niye 
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bozulmaya başladı mı? Olmaz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Niyet hayır, akıbet 
hayır. Biz şuna inanıyoruz, siz dosdoğru olun Allah doğrunun yardımcısıdır. Biz 
buna inanıyoruz. Böyle hareket ediyoruz.  
 
Biz söylemesek bu 130 milyar dolardan haberi kimsenin ya ilk ben dinlendirdim 
biliyorsunuz. Köşe yazarların da teknik değerlendirmelerde işaret edenler vardı 
ama siyasi partiler içerisinde genel başkan olarak ilk ben dillendirdim bunu 
ondan sonra büyüdü gitti o 128 milyar dolar. 
 
Değerli arkadaşlar yerel seçimleri geçtik şimdi ikinci video ile devam edelim. 
 
Video kolaj-2 
 
6- Berat Albayrak 3 Mart 2019: (dolar: 5.39) Birileri, ‘Türkiye ekonomisi 
batacak, dolar 7, 8, 10 lira olacak’ diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? 
 
7- Berat Albayrak 19 Mart 2019: (dolar: 5.47) Ağustos, eylül, ekim aylarında 
bol bol döviz alıp, ‘6 liradan, 7 liradan niye, dolar 10 lira, 15 lira olacak ya 6-7 
liradan toplayalım dolarları, 10-15’e satarız.’ sonra ne oldu? Dolar düştü 5 
liraya. Bunlar şimdi kara kara düşünüyor. Şöyle bir kriz çıksa da füzeyi atsa da 
şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir satsak da bir kâr etsek. Çok 
beklersiniz.  
 
8- Berat Albayrak 12 Ağustos 2020: (dolar: 7.30)'dolarla mı maaş alıyorsunuz? 
Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı? '' 
 
9- Erdoğan 13 Ağustos 2021: (dolar: 8,55) "döviz kurunun ekonominin 
kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da 
oturacaktır."  
 
Evet, ama oturmuyor arkadaşlar oturmuyor. Bunu söylerken kur 8,55. 
Herkesin içine oturuyor. Hepimizin içine oturuyor. 
 
Video kolaj-2 bitti 
 
Seçimlere on bir gün kalmış. Cayır cayır dolarları yakıyorlar o günlerde ama 
söylemiyorlar. ‘Milyarlarca dolar dövizi satarak kuru burada tutuyoruz’ 
demiyorlar. Gizli saklı yapıyorlar ve seçime kalmış 11 gün. Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa bu ülkenin vatandaşları bu kadar büyük bir aldatmaca içinde 
seçime sokuldu. Böyle bir şey olur mu ya?   
 
Arkadaşlar bakın bizim dönemde 2002’den 2014’e kadar, çünkü 2015’de döviz 
müdahalesi yok, 2002’den 2014’e kadarki sürede Merkez Bankası’nın toplam 
döviz müdahalesi sadece 8 milyar dolardır. Ve bunun hepsinin olduğu gün 
Merkez Bankası web sitesinde ilan edilmiştir. Demiştir ki Merkez Bankası ‘ben 
bugün 100 milyon piyasaya müdahale ettim.’ Ya da demiştir ki ‘ben bugün 1 
milyon dolar müdahale ettim’ demiştir Merkez Bankası. Açık, şeffaf. Çünkü 



 

 7 

şunu bilmek vatandaşın hakki, kur o gün 5,47 ama bu piyasa dengeleriyle mi 
kendiliğinde duruyor yoksa Merkez Bankası’nın yoğun müdahalesiyle mi ancak 
5,47’de tutuluyor. Bunu açıklamıyorlar. Bu milleti aldatmaktan başka bir şey 
değildir. Ne diyor?  ‘Bak kur ne güzel düşük tutuyor’ diyor. Niye döviz sattığını 
söylemiyorsun? Niye arkada milyarlarca dolar dövizi o günlerde yaktığını o 
günlerde açıklamıyorsun? Böyle bir şey olur mu? Cumhuriyet tarihinde böyle 
bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Rakamlar çok büyük, olay çok vahim. 
 
Dolar bilmiyoruz ne olacak ama 10 lira doğru gidiyor. Göreceğiz. 
  
Hatalı politika uyguladıkları yetmiyormuş gibi, boş laflarla da yıllarca hepimizi 
kandırdılar. Şu açıklamalara bakın 2015’den aldık bugüne kadar. Kaç kere 
çağrıda bulunuyor Sayın Erdoğan ‘dövizinizi, altınızı satın’ diyor. Sayın 
Erdoğan’ın sözüne uyupta dövizini, altınını satan herkes zarar etti bugün. Siz 
güveni sağlayın güveni. Siz güven ortamını sağlayın. Vatandaşımız neye ne 
kadar yatırım yapacağını kendisi çok iyi bilir. Biz yıllarca bu ülkenin 
ekonomisinin başıdayken bir kere dahi vatandaşımıza ‘döviziniz satın’ çağrısı 
yaptık mı?  Örneği yoktur. 11 yıl ben bu ülkenin ekonomisin başında oldum. 
Dedim ki ‘vatandaşımız serbesttir. İstediğini yapar.’ 
 
Bakın değerli arkadaşlar, en son kayıp akraba bakanın şu cümlesini dikkat 
çekmek lazım ne diyor? “Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz, sanane” diyor. 
 
Ya arkadaş, bu kadar iş bilmezlik olabilir mi? 
 
Elbette ki Türkiye’de maaşı dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki dolar 
arttığı zaman biz tam da o yüzden fakirleşiyoruz.  
 
Türkiye, sayelerinde, maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. 
 
Edirne’de Kırklareli’nde diyorlar ‘Bulgaristan’dan geliyor Bulgarlar levalarını 
bozdurup bozdurup harcıyorlar. Eskiden bahşiş bıraktıklarında leva, biz onu 
çöpe atardık çünkü kâğıt kadar değeri yoktu o levanın. Şimdi keşke Bulgarlar 
gelse biraz döviz bıraksa levayı bozdursa diye dört gözle Bulgar turisti 
bekliyoruz’ diyorlar. Edirne’de Kırklareli’nde vatandaşlarımızın dediği bu. Yazık 
değil mi bu ülkeye. İtibarlı ülkenin parası bu hale düşürülür mü? Bir ülkenin 
parası o ülkenin itibarıdır o ülkenin gücüdür. 
 
Sayelerinde, maaşını dolarla alanlar için bedava ülke oldu Türkiye. 
 
Ama vatandaş mahvoldu, vatandaş! 
 
Türk lirası kazanıp Türk lirası ile geçinmeye çalışan, marketten, pazardan 
alışveriş yapmaya çalışan herkes mahvoldu. 
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Kayıp bakan ile kayınpeder, gelsinler de Arnavutköy’ün şu sokaklarında, 
caddelerinde dolaşsınlar bakalım. Bir görsünler bakalım.  Diyor ki ‘maaşını 
dolarlar almıyorsan dolardan sanane’ diyor.  
 
Bir baksınlar doların artmasıyla kim fakirleşmiş, kim zenginleşmiş. 
 
Değerli arkadaşlar, 
 
Bakın, ben biradan sayın Erdoğan seslenmek istiyorum, Sayın Erdoğan bakanın 
ortadan kaybolmasını sağlayarak veya koltuktakileri getir-götür yaparak, 
üzerindeki sorumluluğu yok edeceğini zannetmesin. 
 
Buradan Arnavutköy’den bir kez daha hatırlatıyorum:  
 
Tüm bu olanların sorumlusu evet Sayın Erdoğan sizsiniz. 
 
Tek yetkili olmayı çok isteyen sizdiniz. İşte tam da bu sebeple, tek sorumlu da 
sizsiniz. Bundan kaçamazsınız. Öyle başarılı olunca ben ekonomistim alanım 
ekonomi. Sonuçlar kötü olunca Merkez Bankası başkanını değiştir, bakanı 
ortadan kaybet. Öyle yok. Onları göreve getiren de sizsiniz. Liyakati, ehliyeti 
olmayan kişileri en önemli göreve getiren sizsiniz.  Ortak aklı, istişareyi terk 
eden sizsiniz. Bunun sorumluğundan da kaçamayacaksınız.  
 
Ama sizin de içiniz rahat olsun. Merak etmeyin. Nasıl olsa bu iktidar müsait bir 
yerde inecek. Gözleri de arkada kalmayacak. 
 
Çünkü biz daha evvel bu ülkeyi nasıl iki kere krizden çıkardıysak, bu krizden de 
bu ülkeyi çıkartacak yine bizler olacağız arkadaşlar. Endişeniz olmasın. 
 
Daha önce nasıl ki ortak akıl ve istişare ile ülkemizi yoksulluktan çıkarttıysak 
yine biz çıkartacağız.  
 
Yine ülkemizi zenginleştireceğiz. Yine biz atılım yapacağız. 
 
Çok değil, ilk seçimde yetkiyi alacağız ve devredeceğiniz enkazı hızla ortadan 
kaldıracağız. Çok hızlı, hemen. Pırıl pırıl yapacağız tekrar ülkeyi.  
 
Biz, emin adımlarla emaneti teslim almaya geliyoruz! 
 
 
***** 
 
Sevgili Arnavutköy’ü arkadaşlarım, 
 
Bizim sırtımız artık yere gelmez. Kadınlarla beraber bu yolu yürüdükten sonra 
DEVA Partisi’nin sırtı yere gelmez, bu ülkenin sırtı yere gelmez. Gençler ve 
kadınlarla böyle beraber olduktan sonra Türkiye’nin önü açık, yolu açık. Hiç 
korkmayalım.    
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Şimdi sizlere değerli kadanalarımıza sormak istiyorum: 
 
Bu yoksulluğa hep beraber son verecek miyiz? 
 
Önümüzdeki ilk seçimde, bu iktidarın büyüklü, küçüklü ortaklarını, müsait bir 
yerde indirecek miyiz?  
 
Özgürlük ve zenginlik için iş başına geçecek miyiz? 
 
Evet arkadaşlar, çok az kaldı çok. Sayılı günler çabuk geçer. 
 
Hiç kaygınız olmasın. Bu karanlık günleri bitirecek olanlar bizleriz hiç endişeniz 
olmasın.  
 
Ülkemiz şu anda fırtınalı bir dönemden geçiyor.  
 
Türkiye, keyfi ve kuralsız bir yönetim döneminde, bu durumdan çıkış yolu 
arıyor. 
 
İşte bizler, ülkemizi barış, refah ve adalet limanına sağ salim yanaştıracağız. 
 
Ülkemizin tüm sorunlarını, meşru demokratik siyaset zemininde çözeceğiz. 
 
Burada, bir noktanın altını çizmek istiyorum. 
 
Hiç kimse, bu ülkenin sorunlarının çözümünü, kaba kuvvette falan aramasın. 
 
Hiç kimse halkın iradesiyle inatlaşmasın.  
 
Hele hele vesayet odaklarından medet umanlar varya onlar hiiç heves 
etmesinler. 
 
Biz vesayetçilerin yönetimine de bir daha asla geçit vermeyeceğiz. 
 
Bu ülkenin çaresi ne bugünkü kötü yönetimdir ne de geçmişin vesayetçi aklıdır. 
 
Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde çözme gücüne sahiptir. 
Sorunlarını konuşarak çözme gücüne sahiptir.  
 
Evet arkadaşlar, 
 
Ülkemiz, hak etmediği bir noktaya sürüklemeye çalışıyorlar.  
 
Evet, yoksullaşıyoruz. Doğru. 
 
İşsiz gençlerimizin sayısı hızla artıyor. Doğru. 
 
Adaleti mumla bile bulamıyoruz. Doğru.  
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Kurumlar çöktü. Kurallar işlemiyor. Doğru. 
 
Ancak, biz tüm bunları aşıp, hakkı tesis edecek, kuralları işletecek ve kurumları 
ayağa kaldıracak bir kadro olduğumuzu biliyoruz. Bu kadrolar bizleriz. 
 
Ülkemizi özgürlük ve zenginliğe kavuşturacağımızı iyi biliyoruz. 
 
Nasıl ki 2002 sonrasında ortak akıl ve istişare ile hızla demokratikleşme 
hamleleri yapıp, ekonomimizi ayağa kaldırdıysak, yine yapacağız. Tekrar 
yapacağız. 
 
Zamanında, nasıl hak ve özgürlüklerden taviz vermeden, hatta özgürlüklerin 
alanını daha da genişleterek zenginleştiysek, yine zenginleşeceğiz. 
 
Nasıl ki, ülkemizi yüzü gülen insanları bu memleketin dört bir tarafında bizleri 
zamanında karşıladıysa yine karşılayacaklar.  Yine ülkemizin insanlarının yüzü 
gülecek.  
 
Bakın arkadaşlar biz bu başarıyı nasıl sağladık? Sadece ekonomide doğru işler 
yaparak ekonomisi düzelmedi bu ülkenin. Aynı zamanda Türkiye demokraside 
ilerledi. Aynı zamanda hukukta ve adalette ilerledi. Temel hak ve özgürlükleri 
ilerletti Türkiye. İki alanda birden ilerleyerek ekonomimiz düzeldi.  
 
Biz, o hikâyeye kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar, devam edeceğiz. 
 
Bu kapsamda; tüm travmaları, korkuları, geride bırakacağımız yeni bir sistem 
inşa etmeyi hedefliyoruz. 
 
İnsan onuruna yakışır bir siyasal düzen için, akılcı politikalarla harekete 
geçmek için sabırsızlanıyoruz. 
 
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, 
 
Dindar vatandaşlarımızın kazanılmış haklarından bir adım dahi geri atılmayacak 
arkadaşlar bir adım dahi. Hiç kimse bundan korkmasın. 
 
Kürt vatandaşlarımızın kazanılmış haklarından bir adım dahi geri atılmayacak.  
 
Ama daha önemlisi, gasp edilmiş tüm hakları da biz iade edeceğiz. 
 
İnançlı- inançsız hiç fark etmez;  
 
Sünni- alevi hiç fark etmez;  
 
Türk- Kürt fark etmez; 
 
Zengin- fakir hiç fark etmez 
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Kadın- erkek, genç- yaşlı, bu ülkedeki her bir insanı bu ülkenin eşit ve onurlu 
vatandaşı yapana dek çalışacağız. Hep beraber. 
 
Ülkemizi, merkezinde insan olan; kapsayıcı, çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü 
demokrasiye ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. 
 
Bir kez daha vurgulamak isterim ki; ülkemizi, üste çıkanın alttakini ezdiği, 
nöbetleşe zorbalık dönemlerinden de artık kurtaracağız. Bu kısır döngüden de 
çıkartacağız. 
 
Şurası da önemli ki ne rövanşizme ne de devri sabık zihniyetine de asla geçit 
vermeyeceğiz. 
 
Biz milletimizin bizimle olduğuna güvenerek bu yola çıktık. Milletimizin yanında 
olarak yola çıktık. Hep beraber yürüyeceğiz. 
 
Bizi lügatimizde rövanş almak, devri sabık oluşturmak diye bir şey yok.  
 
Ancak DEVA Partisi olarak, elbette ki bu milletin alın terini hiç edenlerin, 
hakkını hukukunu çiğneyenlerin karşısında da dimdik duracağız. İdari denetim 
mekanizmaları tabii ki işleyecek. Yargıyla ilgili denetim mekanizmaları tabii ki 
işleyecek. Meclis denetim fonksiyonunu tabi ki yapacak. Ama biz ne yapacağız? 
Türkiye’nin yüzünü umuda, yarınlara çevireceğiz. 
 
 
***** 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
İşte biz, tüm Türkiye’yi bu birlikteliğe davet ediyoruz.  
 
Türkiye’nin tüm demokrat seslerini buraya davet ediyoruz.  
 
Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun, tüm demokratları DEVA çatısı 
altına davet ediyoruz. 
 
Fikirlerden kaçmayan, konuşmaktan korkmayan bir ülkeye davet ediyoruz. 
 
Cesur, özgür ve zengin bir Türkiye’ye davet ediyoruz. 
 
Tüm vatandaşlarımızı; hukuku, adaleti, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri 
esas alan, yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya davet ediyoruz. 
 
Davetimizi il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı ulaştıracağız. 
 
Ülkemizin dört bir yanında, herkesle buluşacağız. 
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Çalışmalarımızı, korkmadan, yılmadan, usanmadan sürdüreceğiz. 
 
Ülkemiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. 
 
Demokrasi ve atılım için durmadan, yorulmadan çalışacağız.  
 
***** 
 
Şimdi Arnavutköy’e son bir kez sormak istiyorum: 
 
Değerli arkadaşlar eşitlik için, barış için çalışmaya var mısınız arkadaşlar? 
 
Hak ve özgürlüklerin, doyasıya yaşandığı bir Türkiye için var mısınız? 
 
Adaletin, hukukun Türkiye’sini yeniden kurmaya, daha güçlü kurmaya var 
mısınız? 
 
Siz varsanız, biz de varız. 
 
Haydi hayırlı olsun. 
 
Değerli arkadaşlarım, salona giremeyen, dışarıdan bizleri dinleyen 
vatandaşlarımıza da buradan tekrar kusura bakmayın diyorum. Böylesine 
yağmurun bol olduğu, rahmetin bol olduğu bir günde, bu sıcak mekânda 
bizlerle beraber olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
 
Arnavutköy ilçe kongremizin bu güzel ilçemize, teşkilatımıza, İstanbul’a ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. 
 
Sağ olun var olun. 
 


