
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KONUŞMASI 

 

 

Değerli basın mensupları, 

 

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin değerli yöneticileri, 

 

Değerli konuklarımız,  

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli 

dostlarımız, 

 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, haftalık değerlendirme toplantımıza hoş 

geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Hatırlarsanız, geçen hafta bugün, burada, bu kürsüde bir hususa işaret 

etmiştim. İnatla, ısrarla hatalı kararlar alan iktidarı önceden uyarma vazifemizi 

yerine getirmiştim. 

 

Ne demiştim? “Hükümetin, iç piyasada dövize endeksli borçlanmak için 

hazırlandıklarını duyuyoruz” demiştim. 

 

“Bir ülkenin hazinesi, kendi vatandaşına el alemin para birimiyle borçlanır mı?” 

demiştim. Yerlilik, millîlik bu değildir demiştim. 

 

Ama gördük ki Beştepe’nin kulakları tüm ikazlarımıza sağır. Maşallah akılla, 

bilimle hiç vakit kaybetmiyor. 

 

İnanın ne yaptıklarını da bilmiyorlar. 

 

Sisli, puslu bir havada direksiyonu sürekli sağa sola çeviren bir otobüs şoförü 

gibi ülkemizi uçuruma sürüklüyor. 

 



 
Önceki gün, akşam akşam başımıza sözüm ona yeni bir icat çıkarttılar. Adına 

da “kur korumalı TL vadeli mevduat” dediler. Tabii ki döviz kurunun daha düşük 

seviyelerde olması iyi bir şeydir. Ancak bu uygulamanın önce adını da doğru 

koymak gerekir. Öyle teknik tabirlerle falan değil sonuçları itibarıyla bu 

uygulamanın adını doğru koymak gerekir. 

 

Bu yeni uygulamanın adı, “Bu milleti torunlarına kadar borca batırma planı”dır. 

 

Peki bu plan ne anlama geliyor? 

 

Şu anda iktidar, mevduat sahibi olan, servet sahibi olan bir kesime diyor ki, 

“Gidip dolar almayın, parayı Türk lirasında tutun. Dolar ne kadar artarsa, o farkı 

size vereceğiz.” 

 

Peki, o farkı nereden verecekler? Hazine’nin veya Merkez Bankasının 

kasasından. Yani bu milletin vergilerinden o kur farkını ödeyecekler. 

 

Diyor ki “Aynı döviz almışsınız gibi olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Kur ne 

kadar artarsa artsın, aradaki farkı size aktaracağız.”  

 

Türk lirasının, artık bir güven unsuru olmadığını itiraf eden bir yönetimle karşı 

karşıyayız. 

 

Kendi ekonomisine güveni, Amerikan parasıyla sağlamaya çalışan bir yönetim 

zihniyeti bu. Her şeyi dolara, dövize bağlıyor. 

 

Bu ülkenin Hazine’sini, Merkez Bankası’nı, kendi vatandaşına “döviz kuruna 

bağlı” bir biçimde borçlandırarak, yarınlara ipotek koyan bir gözü 

dönmüşlüktür. Aynı zamanda bir çaresizliktir. 

 

Hazine, Merkez Bankası ne demek? Sizin, bizim hepimizin vergisi demek.  

 

Hazine, Merkez Bankası ne demek? Çocuklarımızın, torunlarımızın bile alın teri 

demek, gelecek nesillerin ödeyeceği borç demek. 

 

Sonuç itibarıyla, devletin vatandaşlarından topladığı vergiler, kurdaki yükselişi 

karşılamak üzere mevduat sahiplerine aktarılacak diyorlar. Model bu. 

 

Mevduat sahiplerini kur artışı karşısında korumak için, bunun tüm maliyetini, 

vergisini ödeyen halka yüklüyorlar. 



 
 

Yaptıkları işin tanımı özetle bu. Akıl alır gibi değil. 

 

Bakın arkadaşlar, 

 

Mevcut durumu, böyle teknik detaylar üzerinden değil de basitçe anlatmak 

gerekirse, şunu söyleyebiliriz: 

 

Önceki akşam ne olmuştur, biliyor musunuz? Sayın Erdoğan, aslında bir faiz 

artırımı kararı almıştır. 

 

Ve aldığı artırım kararının herhangi bir limiti yok. Döviz ne kadar artarsa o kadar 

vereceğim diyor. Dipsiz bir kuyu. 

 

Niye? Çünkü Türk lirası faizine, kur farkını eklerseniz, nihayetinde ödeyeceğiniz 

faiz, bunların toplamından oluşur. Banka mevduatının faizi 20 mi diyor, kur 

eğer 40 artarsa ben sana 40 faiz vereceğim, yüzde 50 artarsa kur, 50 faiz 

vereceğim diyor.  

 

Geldiğimiz noktada ekonomik tablo apaçık ortadadır. Kur riski olduğu gibi 

milletimizin sırtına yıkılmıştır. Bu milletin alın terine yıkılmıştır. 

 

Bunun adı da kendi tabirleriyle tam da faiz lobisine çalışmaktır. 

 

Bunun adı, kendi tabiriyle dış güçlerin maşası olmaktır. 

 

***** 

 

Huzurunuzda Sayın Erdoğan’a seslenmek istiyorum.  

 

Buradan sesleniyorum, çünkü çevresinde doğru ile yanlışı ayırt edebilecek 

kimsenin kalmadığını görüyorum. 

 

Kendisinin doğru ile yanlış arasında muhakeme yapamadığını da ülkem adına 

üzülerek gözlemliyorum.  

 

Buradan kendisini tekrar uyarmayı bir görev addediyorum. 

 

Sayın Erdoğan, bu girdiğiniz yol, yol değil. Sizler gelip geçicisiniz ama bu ülke 

kalıcıdır. Bu ülkenin vatandaşları kalıcı. Bunu öğrenin artık. 



 
 

Siz ve ortaklarınız zaten yolun sonuna geldiniz diye “bizden sonra tufan” diyerek 

sorumsuzca hareket edemezsiniz. 

 

“Nasıl olsa gidiciyim, şöyle bir denerim, olmazsa da gelecek yönetime enkaz 

devrederim” diyerek, ülkeye böylesine bir kötülük yapma hakkınız yok sizin. 

 

Türkiye’ye yeni bir hikâye sunamıyorsunuz artık. Tek yapabildiğiniz şey, 

ülkemizi 40 sene, 50 sene geriye götürmek. Başka bir şey değil. 

 

Bu ülkeye dayattığınız politikalar, o eski istikrarsız Türkiye’nin, yoksul 

Türkiye’nin politikalarıdır. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar,  

 

Niye bunu söylüyorum bakın. 

 

Hani 1970’li yıllarda “dövize çevrilebilir mevduat”, yani “DÇM hesapları” vardı 

ya. Bu yeni icat da hemen hemen aynısı. Şapkadan çıkarta çıkarta sonunda 

1970 model bir tavşan çıkarttılar. 

 

Millet uzaya gidiyor, Mars’a uzay aracı gönderiyor. Her konuda teknoloji hızla 

ilerliyor. İktisat ilmi de ilerliyor. Bizimki 1970’e gidiyor. Kafa bu kafa. Zihin bu 

zihin. 

 

Geçmişten ders almayı da bilmiyorlar. Bakın şimdi size eski tarihli bir haber 

göstereceğim. 

 

8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal, 1989 yılında bu DÇM’ler hakkında ne 

demiş? 

 

Görsel 1 - Özal küpuru 

 

Turgut Özal: “İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız 

kitapsız hatalar yaparak, gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz. 84-

89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına herkese 1 milyon TL para 

ödeyebilirdik. 9 bin ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4 bin km 



 
otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. İşte geçmişin hatalarının 

bir topluma ne kadara mal olduğunun basit bir bilançosu budur.” 

Özal’ın sözleri bunlar. Rahmetli Özal, “Hesapsız kitapsız hatalar yapmayın” diye 

uyarmış. Hatalardan ders alınması gerektiğini söylemiş. Demiş ki “İnşallah 

gençlerimiz bundan ders alır.” 

 

Demiş ki “84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına herkese 1 

milyon TL para ödeyebilirdik. 9 bin ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane 

ve 4 bin km otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi.” 

 

Bunu ta 1989’da söylüyor bakın. 1989’da söylediği o 1970’lerin hatalı 

uygulamalarının bu ülkeye ödettiği bedele işaret ediyor. Bunlar da Sayın 

Erdoğan da aynı o 1970’lerde yapılan rahmetli Özal’ın şikâyet ettiği, bu ülkeyi 

batırdı dediği uygulamaları 2021 yılında bu ülkeye tekrar getiriyor. Olay inanın 

bundan ibaret.  

 

Ders almıyorlar, bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Bilene de 

sormuyorlar. DÇM yıllarını bilen çok sayıda iktisatçı var Türkiye’de. Çağır öyle 

10 tane iktisatçıyı, çağır 20 tane iktisatçıyı, saçlarına ak düşen insanlar bunlar. 

Her şeyi görmüş geçirmiş insanlar. Ya bir sor. Eskiden DÇM diye bir uygulama 

vardı, bunun sonuçları ne oldu, fayda mı zarar mı getirdi diye bir sor. Yıllarca 

bu ülkenin bedel ödediği bir uygulamayı getiriyorsun, 50 sene sonra bu ülkeye 

tekrar dayatıyorsun. Yeni model diye sunuyorsun. Ülkeyi uçuracak diye bu 

milleti aldatmaya çalışıyorsun.  Gerçekten yazık. 

 

Ders almak ne kelime, bunlar belli ki, rahmetli Özal’ın “hesapsız kitapsız hata” 

dediği yola girmiş durumdalar. 

 

Arkadaşlar, 40 sene önce, 50 sene önce denenmiş ve büyük bir fiyaskoyla 

sonuçlanmış bir uygulamayı Türkiye’ye tekrar getirdi bunlar.  

 

İnanın akıl alacak gibi değil. 

 

Zaten, hep söylüyoruz, bunlar ülkeyi, akılla, bilimle yönetmiyorlar diyoruz. 

 

Allah’ın verdiği aklı kullanmıyorlar diyoruz. 

 

1967’de DÇM uygulaması başladığında kur 9 lira. Sadece DÇM ile kalmıyor, bir 

sürü yanlışlar. Enflasyonu azdırıcı bir sürü yanlış uygulamalar var. 2002’de kur 

1 milyon 700 bin liraya dayanıyor. 9 liralık dolar kuru geliyor 1 milyon 700 bin 



 
liraya dayanıyor. Bu yolun sonu o. Bu yolun sonu hiper enflasyon ve döviz 

kurunu tutamamak. 1970’ten 2004’e kadar bu ülke tam 34 yıl boyunca iki, üç 

haneli enflasyon dönemi yaşadı. Enflasyon yılda yüzde 80, yüzde 120, yüzde 

150… Bunları yaşadık ve 34 yıl boyunca böyle gitti. Aynı o DÇM uygulamalarının 

olduğu yıllar bunlar işte. Farklı yıllar değil. DÇM ve bir sürü yanlış işlerin 

uygulandığı yıllar. Türkiye’nin bataklıktan bir türlü çıkamadığı yıllar. Yeni model 

diye getirdikleri bundan ibarettir. 

 

Ne olacak biliyor musunuz? İleride Erdoğan’ın ve ortaklarının bu yaptıklarını 

inceleyenler de değerlendirenler de rahmetli Özal’ın aynı sorularını soracaklar. 

 

Diyecekler ki: “Kur farkı ödemeleri için Hazine’den transfer edilecek parayla kaç 

milyon işsiz Türkiye’de iş sahibi olurdu?” 

 

“Kaç bin tane fabrika kurar, kaç okul, kaç hastane yapardık” diyecekler. 

Bugünkü bu yanlış uygulamanın sonucu birkaç sene sonra bu devlet, bu millet 

ağır bedeller ödeyecek. Ve geçmişe doğru muhasebe yaparken 2021 yılının 

aralık ayında Erdoğan ve ortağı Bahçeli, öyle bir adım attı, öyle bir yanlış karar 

aldı ki bu millet çok büyük bedeller ödedi diyecekler. Bu söylediklerim 

kayıtlarda. Arşivler hiç yanıltmıyor. Hepsi kayda giriyor. Üzülerek söylüyorum 

ki 2021 yılının aralık ayının arşivlerine bakıldığında hem Erdoğan’ın ve 

Bahçeli’nin bu yanlış kararları görülecek hem de bizim buradan DEVA Partisi 

olarak yaptığımız bu değerlendirme ve uyarılar görülecek. Diyecekler ki, ‘Ya 

keşke Erdoğan o gün Demokrasi ve Atılım Partisi’nin, Ali Babacan’ın dediklerini 

yapsaydık da büyük bir batağa keşke girmeseydik diyecekler. Tarih bunu inanın 

yazacak. Hep beraber göreceğiz. 

 

Tüyü bitmemiş yetimin sırtına bindirdiği bu yük, inanın umurunda değil. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Ülkemiz gerçekten her alanda büyük zorluklar yaşıyor. Şu düştü dedikleri döviz 

kuru 14, 13’e düşünce biliyorsunuz yandaş medya bayram yapıyor. Erdoğan bir 

konuştu kur düştü diyorlar ya düştü dediğiniz kur hala 13-14’lerde geziyor. 

Eylül ayının başında dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. 8 lira 30 kuruştan 13-14’lere 

artış ne demek? %50, 60 artış demek. Sadece 3 ayda dolar kurunun %50-60 

artmış olmasına mı siz seviniyorsunuz? Bunu mu vatandaşa başarı diye 

sunuyorsunuz ya? Son bir haftada evet kurdaki düşüş olumludur bunu kabul 



 
etmek gerekir ama bu düşüşün çok ağır bir maliyet olarak vatandaşımızın 

sırtına bineceğini bugünden biz söylüyoruz, uyarıyoruz. 

 

Bir başka önemli konuya geleceğim arkadaşlar. Gerçekten bu hükümet çok 

büyük tutarsızlıklar içinde. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Attıkları adımların 

toplumsal dengeleri nasıl bozduğunun, zengin ve fakir arasındaki uçurumu nasıl 

artırdığının ya farkında değiller ya da artık gideceklerini anladıkları için 

bambaşka işlerin derdindeler. 

 

Şu anda ülkemizin neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında bir gelirle 

yaşıyor. Ülkemizdeki asgari ücretli çalışan sayısı, toplam çalışan nüfusun yarısı 

civarında.  

 

Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bizde. Bakın Erdoğan daha bir hafta önce 

diyor: 

 

Video 1- Erdoğan 

 

“Yani yok "geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar 

üzerinden yaparak şu anda asgari ücreti tespit etmek gerekir" gibi yaklaşımlar, 

bir defa, bu ülkenin şu andaki çalışan-işveren, bu noktadaki istismarından 

başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım: sizin geçmişinizde, acaba siz Türk 

lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Veya 

avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok.” 

 

Bunu ne zaman söylüyor, bakın asgari ücretin açıklandığı gün söylüyor. Hem 

de Külliye’de söylüyor. Normalde asgari ücret, işçi işveren arasındaki pazarlıkla 

biter; hükümet kararını alır. İlk defa Külliye’de büyük bir müjde gibi sunuyor. 

Asgari ücreti net 4 bin 250 lira yaptık diyor. Asgari ücret dolara mı bağlandı, 

bizim paramız Türk lirası diyor. Ne diyor? “Asgari ücreti neden dolarla, euroyla 

kıyaslıyorsun” diyor, değil mi? 

 

Bir hafta sonra pazartesi akşamı ne diyor? Derler ya hani mürekkebi 

kurumadan ne söylüyor dinleyelim. 

 

Erdoğan: “Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan 

kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif 

sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine, Türk lirası varlıklarda kalarak 

ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir: insanlarımızın 

bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı, kur artışından yüksekse bu 



 
getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, 

aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek…” 

 

Asgari ücretliye gelince “dolarla mı çalıştırıyorsunuz bu insanları” diyor. Varlıklı 

insanların parası söz konusu olduğunda “mevduatı dolara, euroya, sterline 

bağlayacağız” diyor. 

 

Kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımız 

için güzellikler yapacağız diyor. Ya bu ülkede kurdaki yükselişten kaygılanan 

sadece mevduat sahibi mi? Kur yükselince A'dan Z'ye her şey zam geldiğini, 

iğneden ipliğe her şeyin fiyatının arttığını bilmiyor musunuz? Kaygınız sadece 

bankada parası olanın kaygısı mı? 

 

Asgari ücretliye gelince dolarla mı çalışıyorsunuz diyor; varlıklı insanların parası 

söz konusu olunca da mevduatı olanları dolara, euro'ya, sterline bağlayacağız 

diyor. Yaptığı bu. İnanın bunlar artık siyasi açıdan da ne yaptığını bilmiyor. Ya 

siz iktidara geldiyseniz öncelikle bu ülkedeki asgari ücretlinin, emeklinin, sabit 

gelirlinin, dar gelirlinin desteğiyle iktidara geldiniz. Bankada yüksek mevduatı 

olan insanların desteği sizi iktidara getirmeye yetmez. 

 

Asgari ücretliye gelince “doları karıştırma” diyor, bankadaki milyonluk Türk 

lirası mevduatına gelince, “tamam ben sana dolara göre faiz vereceğim” diyor. 

 

Bu mu yerlilik bu mu millilik? Bu mu yoksuldan yana olma, bu mu gelir 

dağılımını düzeltmek? Adalet mi ya, ben soruyorum bu mu adalet? 

 

İnsanları kandırmaya gelince “nass” diyor, “faize karşıyım” diyor, varlıklı 

insanlara gelince “dolarla faiz veriyoruz” diyor. Dolar ne kadar artarsa o kadar 

faiz vereceğim aman kaygılanma diyor. 

 

Bakın toplu sözleşmeler daha geçtiğimiz ay yapıldı. 

 

Ne yaptılar? Memurların, kamu çalışanlarının maaşlarını TÜİK’in o 

makyajlanmış Türk lirası enflasyonuna bağladılar. 

 

Emeklilerimizin maaş artışları, yine Türk lirası enflasyonuna bağlı.  

 

Geçen hafta asgari ücret belirlenirken ne dediler? “Dolara hiç bakılır mı” dediler. 

 



 
Şimdi de tuttular, “mevduat sahiplerinin bankalardaki Türk lirası hesaplarını 

dolara, avroya bağlayacağız” dediler.   

 

Aylardır tekrar ediyorum:  

 

Bugünkü iktidarın planı, projesi, ekonomi modeli: Yoksulu daha yoksul, 

varlıklıyı ise daha varlıklı yapmaktan ibaret.  

 

Bugünkü ekonomik model, dar gelirlilere “aç kalın, açlığa razı” olun demek. 

Varlıklılara da dönüp ”sizin servetinizi döviz olarak koruyacağız” demek. 

 

Bu kadar net. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bakın sizlerle bir veri paylaşmak istiyorum. Daha iki gün önce açıklanan 

Hazinenin borç rakamını paylaşacağım.  

 

Biz yönetimden ayrıldığımızdan beri, 2015’ten bu yana, Hazinenin borcu tam 

dört kat arttı. 

 

Görsel-2 hazine borç stoku 

 

2015'te biz ayrıldığımızda Hazinenin borcu 678 milyar. Son açıklanan, iki gün 

önce açıklanan rakam 2 trilyon 708 milyar. Eski parayla 2 kentilyon 708 

katrilyon. Düşünebiliyor musunuz? Grafiğe bakalım. Bu borç üzerinde faiz olan 

borç. Buna Hazine faiz ödüyor, Hazinenin borcu. Şuna dikkat çekiyorum bakın. 

Bu 2.708 olan rakam var ya daha bir ay önce bu 440 milyar daha azdı. Üzerine 

440 daha eklendi ve Kasım sonu itibarıyla Hazinenin borcu tam 2 trilyon 708 

milyara çıktı. Henüz gelecek sene ödenecek faiz, o faizi ödemek için piyasadan 

borçlanacak rakam da üzerine binmemiş durumda. 

 

Sayın Erdoğan bunlardan hiç bahsetmiyor. Görmezden geliyor. Saklamaya 

çalışıyor. Neymiş? Faizle mücadele ediyormuş. 

 

Hep diyorum ya, “mış gibi” yapmak, bu iktidarın bir düsturu haline geldi. Yine 

mış gibi yapıyor. 

 



 
Bu nasıl mücadele ya? Mücadele dediğiniz, Merkez Bankasının politika faizini 

piyasaya borç verip de aldığı faizi yüzde 19’dan 14’ indirirken, Hazinenin 

borçlanma faizini %17’den %25’e fırlatmak mı? 

 

Şu anda yaptıkları bu. Eylül başında Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazinesi yüzde 17 

ile borçlanıyordu şu anda yüzde 25 ile borçlanıyor. Üstelik bu 5 yıl vadeli borç. 

5 yıl. Merkez Bankası'nın piyasaya borç verip de aldığı faiz gecelik, haftalık ama 

Hazinenin ödediği faiz bir kere borçlandı mı borçlanma vadesine göre. Bu 

bahsettiğim yüzde 25, 5 yıl borçlanma vadeli faiz. Yani Hazine bugün 100 lira 

borçlanıyorsa tam 5 yıl boyunca 25,25,25,25,25 faiz ödeyecek demek. 

Bugünden bu ülkenin beş yılını yüksek faize mahkûm etmek demek. Nass yok 

mu acaba? Nass, Merkez Bankasının faizi için nass da Hazinenin borçlanma faizi 

için nass yok mu acaba? 

 

Bunu herhalde çıkıp kendisinin anlatması lazım çünkü bu ifadeleri kullanan biz 

değiliz. Biz dinimizin kutsallarını asla günlük siyasete malzeme yapmayacağız 

diyerek bu yola çıktık. Dinimizin kutsallarını her Allah'ın günü kendi siyasetine 

malzeme yapan Erdoğan'ın kendisi. Onun için bu konuyu açıyorum, onun için 

soruyorum. Merkez Bankası'nın faizi ile ilgili nass var da Hazinenin faizi ile ilgili 

nass yok mu diye soruyorum. Faizle mücadele edeceğim diyor. Haberiniz var 

mıdır ki; şu anda KOBİ'lerin piyasadan, bankalardan kullandıkları kredinin faizi 

%30,35'lere çıktı. Bugün eş dost, ahbap, tanıdık varsa bir sorun. Küçük çaplı, 

orta boyutlu işletme sahibi olan insanlara sorun. Sen bugün bankaya gitsen 

kredi alsan yüzde kaç faiz ödeyeceksin diye sorun. %30 35’lerde ve bunların 

hepsi son 3 ayda oldu. Son 3 ayda fırladı gitti böyle. Yüzde 20 mertebesinden 

%30,35’lere fırladı. Merkez Bankasının faizini yüzde 19'dan 14'e düşürdüğü 

dönemde KOBİ’lerin bankalardan, piyasalardan borç aldığı kredinin faizi aynı 

dönemde %30,35 lira çıktı. Bizim esnafımızın, çiftçimizin, küçük 

işletmelerimizin ödediği faiz ile ilgili acaba bir nass yok mu ben burada 

Erdoğan'a sormak istiyorum. 

 

Mücadele dediniz, TL mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp, kur 

farkını üstleniyorsunuz. 

 

Allah aşkına siz mücadele falan etmeyin. 

 

Her “faizle mücadele ediyorum” dediğinizde daha da fazla faizci oluyorsunuz. 

Farkında değil misiniz? 

 



 
İşte hesap ortada. Merkez Bankası bankalara borç verirken %14 faiz 

uygulayacak, ama Hazine, aynı bankalardan borç alırken tam %25 faiz 

ödeyecek.  

 

Sırf Merkez Bankasına inatla yaptırdığınız faiz indirimi yüzünden ülke battıkça 

batıyor. Tabii ki biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekûn 

düşmesinden yanayız. 

 

Hep söylüyoruz, faiz talimatla düşmez. Faiz ancak güvenle düşer, güvenle.  

 

Piyasaya güvenle, hukukla rota çizmek yerine, hiçbir gerçekliği olmayan tezinizi 

dayattığınız için ülke batıyor. 

 

1960'larda 70'lerde uygulanmış büyük bir fiyaskoyla, hezimetle sonuçlanan 

modelleri tekrar yeni bir model gibi bu ülkeye getirdiğiniz için bu ülkenin 

ekonomisi düzelmiyor. 

 

Değerli arkadaşlar, bir rakam daha vereceğim. Çok enteresan. Mecliste 

görüşülüp tamamlanan bütçeye bakın. Tarımsal desteklerin toplamı 25 milyar 

TL. Tarıma hükümetin ayırdığı bütçenin tamamı 25 milyar lira. Aynı bütçedeki 

faize ayrılan rakam tam 240 milyar TL. Orta vadeli programda 290 milyar 

koymuş durumdalar. Peki gelecek senenin bütçesi olan 240 milyar neye göre 

hesap edildi? Hazine'nin faizi %17 iken o bütçe meclise gönderildi, döviz kuru 

8,30 iken o bütçe meclise gönderildi. O bütçenin faiz hesabının tutması 

mümkün mü? Hazinenin faizi %17'den %25'e sıçramış. Döviz kuru 8,30’dan 

13,14’e çıkmış, 240 milyarlık faiz ödeneğinin yetmesi mümkün değil. 

Muhtemelen 300 milyara doğru gidecek o rakam. Faizin ve dövizin seyrine bağlı 

olarak muhtemelen en az 300 milyara doğru gidecek. 

 

Siz halkın ödediği vergilerden, 2022 yılında tam 240 milyar TL faiz ödeyeceğim 

diye bütçe yapın, ondan sonra halka dönüp “faizle mücadele ediyorum, nass 

var” deyin. 

 

Siz bunu ancak külahımıza anlatırsınız. 

 

Varsa yoksa milletimizin tertemiz dini duygularını, milli duygularını istismar 

etmek. 

 

Başka bir şey yaptıkları yok. 

 



 
*****  

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Hastalığı kabul etmezseniz ve doğru teşhis koyamazsanız, doğru tedavi de 

uygulayamazsınız. Önce sorunu tespit etmek, sorunun adını bir koymak 

gerekiyor. 

 

Türkiye ekonomisinin uzun vadeli en önemli sorunu yüksek enflasyondur. 

 

Bunu, Türkiye’de enflasyon oranlarını, tam 34 yıl sonra, tek haneye düşüren 

ekibin başındaki bir arkadaşınız olarak söylüyorum. 1970’ten 2004’e kadar bu 

ülkede enflasyon iki, üç haneli oldu. Biz aldık bunu 2004 sonunda kendi 

yönetimimizin hakim olduğu iki yılda bunu tek haneye indirdik. 

 

Ehliyetle, liyakatle, istişareyle, akılla yazdığımız bir başarı hikayesinden aldığım 

güçle bunu söylüyorum. 

 

Enflasyon sorunu çözülmeden, Türkiye ekonomisi düzlüğe çıkamaz, çıkamaz.  

 

Bunu anlamıyorlar. 

 

Enflasyon ne demek? Şişirmekten geliyor. Balonun şişmesi gibi. Enflasyon her 

şeyin sürekli rakamların şiştiği bir dönem demek. Fiyatlar şişiyor, arkadan 

maaşlar şişiyor. Ne oluyor daha sonra? Fiyatlar tekrar şişiyor, arkadan maaşlar 

tekrar şişiyor. Bitmiyor. Bu iş, kötü yönetimin, aklın ve bilim dışı yönetimin, 

Allah'ın verdiği aklı kullanmamanın sonuçları. Bunu yaşadı bu ülke. Tekrar 

tekrar aynısını mı yaşatmaya çalışıyorsunuz. 

 

Pazartesi günkü kabine toplantısı ardından yapılan açıklama ile, kurda belli bir 

miktarda düşüş sağlasa da şu anda yaşanan ve gösterilmeye çalışılan tam bir 

yalancı bahar. Başka bir şey değil.  

 

Yapısal ve kalıcı adımlar atılmadıktan sonra, güven sağlanmadıkça, ekonomik 

göstergelerin iyiye gitmesi, enflasyonun düşmesi, Türk liramızın istikrara 

kavuşması mümkün değil. 

 

İlgili taze bakan dün akşam “herkes rahat dursun” demiş ama vatandaş rahat 

duramıyor. Bir de gıdıklama kelimesi mi ne kullanmış. Ya Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Bakanı, Maliye’nin, Hazine’nin başında. Seviyeye bakın.  



 
 

Kusura bakmasın, sabit gelirli bir vatandaşımıza “sen en fazla enflasyon altında 

ezilirsin” diyen, pazardan taneyle sebze almanın ne demek olduğunu bilmeyen 

birinin lafına kimse bakacak değil. 

 

Kendi servetini, bu ülkenin alın teriyle geçinmeye çalışan insanlarının enflasyon 

karşısında ezilmesinden daha büyük bir mesele zanneden kişinin “rahat durun” 

demesiyle vatandaşlarımız rahat duramıyor. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Türk lirasına güvenceyi Amerikan dolarıyla vermek o ülke ekonomisine güven 

duymayı sağlamaz. 

 

Tek bir gerçek var: Vatandaşımızın satın alım gücünü artırmadan ekonomi 

düzeldi diyemeyiz. 

 

2021 yılında biz büyük bir enflasyon yaşadık mı? Bunu bir yaşadık, maaşlar bir 

eridi. Arkadan maaşları şimdi enflasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar. Asgari 

ücret belirlendi, ilk açıklandığı gün söyledim; bugünden bu eriyecek dedim. 

2022 yılı boyunca maaşlar sürekli eriyecek, satın alma gücü sürekli düşecek. 

Ondan sonra 2022 yılının sonunda tekrar o eriyen maaşı telafi etmeye 

çalışacaklar ama her an maaşlar fiyat artışlarının arkasından gelecek. Yani 

fiyatlar önden koşacak maaşlar arkadan yakalamaya çalışacak ama sürekli fiyat 

artışı önden maaş geriden gelecek. Öyle bir dönem yaşıyoruz şu anda. Bu ne 

demek? Sürekli olarak satın alma gücünün düşmesi demek. 

 

Şu anda artık tencereler boş, tencereler. Buzdolapları boş. Bu durumdayken, 

yalancı bahara aldanmak, Allah korusun daha büyük felaketlere sebep olabilir. 

Gerçeği görmek zorundayız biz. Onlar gerçeği anlatmasalar da biz burada 

anlatacağız. 

 

Bu yaşadığımız ülke, bizim birkaç sene evvel mutlak yoksulluğu bitirdiğimiz 

ülke. Aklımız almıyor. 6 senede batırdılar bu ülkeyi. 

 

Fiyat istikrarının hiçbir öneminin kalmadığını, dünya aleme ilan ettiler. Ülkemizi 

göz göre göre kronik yüksek enflasyon dönemine soktular.  

 



 
Allah korusun; yanlışta ısrar, yanlışta inat, güzel göstermeye çalışıp arkadan 

ülkeye yıllarca, on yıllarca sürecek bir yük yüklemek, daha doğmamış bebeklere 

yazık etmek demek. 

 

Gerçekten çok üzülüyoruz. Ama çaresiz olmadığımızı da biliyoruz. 

 

Tek bir çaremiz olduğunu da biliyoruz.  

 

Türkiye ekonomisinin içine düştüğü hastalığın tek tedavisi nedir biliyor 

musunuz? 

 

Hukuktur, hukuk. 

 

Yapılacak şey çok basittir: Siz hukuka uyun, insanların hak ve özgürlüklerini 

sınırlandırmayı bırakın, bakın ülke nasıl düzelmeye başlıyor. 

 

“Anayasa manayasa tanımam” mantığını yok edin, bakın neler oluyor ülkede. 

 

İşini iyi yapan ve liyakatli insanları göreve getirin. Merkez bankası, TÜİK gibi 

kurumları bağımsız bırakın, sonra izleyin ekonomi nasıl toparlanıyor. 

 

Hukuka uymadan, adaletle, akılla hareket etmeden, liyakate önem vermeden, 

anlık alınan kararlarla, değil ülke ekonomisi, bir bakkal dükkânı dahi 

yönetemezsiniz. 

 

En küçük işletmede dahi, hukuku çiğnerseniz zararlı çıkarsınız. 

 

En köklü kuruluşlarda bile aklı selimi bırakırsanız, batarsınız. 

 

Ama bu iktidarın hukuku uygulamak gibi bir kapasitesi kalmadı. Artık o sınırı 

çoktan aştılar. 

 

İktidarlarını hukukla sınırlandırmayanlar, hukukun kendilerine çizdiği sınırları 

aştılar. 

 

Geçenlerde kabile devleti gibi yönetiyorlar dedim. Baktık internette hukuk 

devletinin en çok kullanılan karşıtı kabile devleti. Eğer hukuk devleti değilse 

karşılığı olarak kullanılan ifade kabile devleti. Eş dost, akrabaları devlet 

kadrolarına doldurmak, hukuku hiçe saymak, Anayasayı tanımam, uyumam 

demek… İşte bütün bunlar bu ülkeyi maalesef kabile devleti haline getirdi. 



 
 

Evrensel değerleri, temel hukuk ilkelerini eğer siz yok sayarsanız ülkeyi içinde 

bulunduğu bu durumdan kurtaramazsınız asla.  

 

Kendilerini tüm yasalardan üstün görüyorlar. Düşünün ki, anayasada 

tanımlandığı şekliyle, göre devletin en üst kademesinde yer alan kişi rahat 

rahat “Anayasa mahkemesi kararına uymuyorum, saygı duymuyorum” diyor.  

 

Tepeden tırnağa hukuku çiğnemeyi bir huy haline getirdiler. 

 

Türkiye’yi hukuksuzluk diyarına çevirip, ekonomimizi batırdıktan sonra, yeni 

hayal satmaya çalışanlara bu milletin tahammülü yok. 

 

Sayın Erdoğan’ın hikâyesinin sonu geldi arkadaşlar. Bu şarkının nakaratı bitti. 

 

***** 

 

Yeni bir başlangıcı da DEVA partisi ile başlattık, devam ediyoruz. 

 

Gür ve çok sesli bir şekilde söyleyeceğimiz yeni şarkıları DEVA Partisi kadroları 

yazacak. 

 

Ben buna canı gönülden inanıyorum. Bu yolculuğumuzda yalnız olmadığımızı 

çok iyi biliyorum. 

 

Bizler, bu ülkenin haysiyetli insanlarıyla beraber el ele verip, mevcut iktidarın 

yıktığı her şeyi en kısa sürede onaracağız. 

 

Tüm hukuksuzlukları, adaletsizlikleri tek tek gidereceğiz. 

 

Akılcı politikalarla, adil yöntemlerle, liyakatli kadrolarla bu ülkenin ekonomisini 

zamanında nasıl iki kere kurtardıysak, bir kere daha ayağa kaldıracağız.  

 

2001 krizinden, Bahçeli faiz sarmalından, otoriter günlerden nasıl çıktıysak, 

yine halkımızın desteği ve Allah’ın izniyle bu kötü günleri de atlatacağız. 

 

2008-2009 krizini nasıl atlattıysak bunu da yine aşacağız. 

 

Ben şimdilik sözlerimi burada noktalıyorum. Katılımlarınız için hepinize çok 

teşekkür ediyorum. 


