
 
 

GENEL BAŞKANIMIZ ALİ BABACAN’IN 

8. HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KONUŞMASI 

 

Değerli basın mensupları, 

 

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin değerli yöneticileri, 

 

Bugün bizlerle beraber olan Samsun’dan, Sinop’tan, Amasya’dan, 

Şanlıurfa’dan, Afyon’dan ve Ordu’dan gelen çok değerli il başkanlarımız, ilçe 

başkanlarımız, 

 

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen değerli 

dostlarımız, 

 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, haftalık değerlendirme toplantımıza hoş 

geldiniz diyorum. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bugün günlerden 19 Ocak. 

 

Bugün sözlerime hepimizin hafızasında derin izler bırakan acı bir hatırayla 

başlamak istiyorum. 

 

Bundan tam 15 sene önce, değerli gazeteci Hrant Dink, karanlık ellerin 

kurşunlarının hedefi oldu. 

 

Hrant Dink, toplumsal barışımızın sağlanması uğruna ezber bozan bir Anadolu 

çocuğuydu. Karşılıklı anlayış ve sevgiyi temsil ediyordu. 

 

Ben bugün kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum.  

 

***** 

 

Hrant Dink’in cenaze töreninde toplanan yüz binlerce insan bize çok önemli bir 

mesaj vermişti. Bu konuyu özellikle dile getirmemin sebebi de biraz bu. 

 



 
Bu topraklarda yaşayan insanların, “diğerinin acısını kendi acısı” saydıklarını 

görmüştük. 

 

Ülkemizin tüm renkleri, karanlık odakların Türkiye’ye kötülük yapma çabasına, 

yüksek sesle itiraz etmişti. 

 

Çünkü bu toprakların hamuru, yüzyıllardır sevgiyle, saygıyla, birlikte yaşama 

iradesiyle yoğrulmuş durumda.  

 

Bizi Türkiye yapan; kimliği, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, bir arada yaşama 

kültürümüzdür. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

İşte tüm bunlar, DEVA Partisi’nin bugün verdiği demokrasi mücadelesine güç 

ve moral katıyor. 

 

Ülkemizin dört bir yanında, kavgadan bıkmış, huzura hasret kalmış insanlar 

görüyoruz. 

 

Bugünkü iktidar ortaklarının, Türkiye’yi kutuplaştırma çabaları, bize tarihi bir 

sorumluluk yüklüyor. 

 

Bu sorumluluğun gereği nedir biliyor musunuz? 

 

İşte bu sorumluluğun gereği, bu toprakların köklü demokrasi tecrübesinden 

aldığımız güçle, ülkemizde yaşanan demokratik gerilemeye artık bir son 

vermektir. 

 

Çünkü Türkiye çok daha iyi bir demokrasiyi ve çok daha yüksek bir refah 

seviyesini hak ediyor. 

 

Tam da bu noktada, önemli bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. 

 

Türkiye, yakın tarihinde, çok ciddi demokratikleşme tecrübeleri yaşadı. 

 

1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat dönemi, tarihin karanlık sayfalarına 

gömüldü. 



 
 

O dönemin mağdurlarına, haklarının ve itibarlarının iadesi için, önemli adımlar 

atıldı. 

 

Ülkemizde bir daha 28 Şubatların yaşanmaması için önemli bir toplumsal 

farkındalık da oluştu. 

 

Ben de bu süreçlere bizzat katkı sunarak, ülkemiz için, demokrasimiz için 

elimden geleni yoğun bir şekilde yaptım. 

 

Biliyorsunuz, Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Bakanı olarak, ülkemizin tarihi 

dönüşümünün kritik bir sürecini koordine ettim.  

 

Biz, ortak akıl ve istişareyle yürüttük o süreci. Dürüst ve işin ehli bir ekip 

kurarak o süreci gerçekleştirdik. 

 

Ardından, Dışişleri Bakanlığı yaptığım dönemde, çok değerli diplomatlarımızla 

birlikte, ülkemizin itibarına itibar katmanın onurunu yaşadım. 

 

Avrupa Birliği istikametinde attığımız adımlar, ülkemizin insan hakları ve 

demokratikleşme tarihine altın harflerle yazıldı. 

 

Avrupa Birliği ile müzakerelere son derece başarılı bir şekilde başladık. 

 

33 fasıl için 33 müzakere heyeti kurduk. 

 

100.000 sayfalık müktesebatın, iki tur taramasını yaptık.  

 

Açılış kriterlerini tamamlayıp, 10 faslı müzakereye açtık.  

 

Olağanüstü halin kaldırılmasından, basın ve ifade özgürlüğünün 

güçlendirilmesine kadar, çok önemli alanlarda adımlar attık. 

 

Yakın tarihimizde yaşadığımız demokratikleşme tecrübesinde, ülkemizdeki tüm 

kadim sorunların çözümü için de ateşten gömlek giydik. 

 

Anadilde savunma hakkının önündeki engellerin kaldırılmasından, Kürt Dili ve 

Edebiyatı bölümünün kurulmasına kadar pek çok alanda, hak ve özgürlükleri 

genişlettik. 

 



 
O yıllarda bir yandan insan hakları alanında tarihi adımlar atılırken, diğer 

yandan da terörün sonlanması hedefiyle önemli bir çaba ortaya konuldu. 

 

Şu anda Teşkilat İşleri Başkanımız olan Sayın Sadullah Ergin’in de o 

dönemlerde Adalet Bakanı göreviyle, demokratikleşme çabalarına çok önemli 

katkıları oldu. 

 

Çıkartılan yargı paketleri ile bireysel hak ve özgürlükler güçlendirildi. 

 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirildi. Bu hak öyle bir hak ki 

şu anki Anayasa Mahkemesinin web sitesini açın bakın, başvuranlardan tam 

95’ini Anayasa Mahkemesi haklı görüyor, o seviyeye gelinceye kadarki bütün 

mahkemeler haksız görüyor. Ne kadar önemli bir hak alanının açıldığını o 

dönemki anayasa değişikliğiyle şimdi çok daha iyi fark ediyoruz, görüyoruz. 

 

Hiç tereddüt etmeden, kendi vatandaşlarımıza Avrupa Birliği standartlarında bir 

hayatı yaşatabilmek için canla başla çalıştık. Üstelik kendi kültürümüzden, 

kendi kimliğimizden bir santim dahi fedakârlık etmeden biz Avrupa’nın içinde, 

Avrupa ile beraber ama kendi öz benliğimiz ile, kimliğimiz ile olacağız dedik. 

 

Ülkemizin altın yıllarıydı o yıllar. 

 

*****  

  

Öte yandan, değerli arkadaşlar, 

 

Türkiye, ne yazık ki, bu demokratikleşme yolculuğunda, bazı kritik virajları da 

alamadı. 

 

Süreçler içerisinde eksiklikler oldu, hatalar oldu.  

 

Bunları şimdi geriye doğru baktığımızda görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz. 

 

Ama daha kötüsü, son yıllarda, demokratikleşme yolculuğumuz yarıda kaldığı 

yetmemiş gibi geri geri gitmeye başladık.  

 

Özellikle şu otokrat ortaklığın iktidarı başımıza musallat oldu.  

 

Demokratikleşmeyi hedefleyen bakış ve zihniyet, yerini otoriter bir yönetim 

zihniyetine bıraktı.  



 
 

Sayın Erdoğan, krizlerin ortağı Bahçeli ve 28 Şubatçı Çin muhibi Perinçek ile 

birlikte, ülkeyi görülebilecek en hukuksuz dönemlerden birinin içine hapsetmiş 

durumda. 

 

Her alanda, demokratik kazanımlarımız geriletildi. 

 

Demokratikleşme döneminde ülkemiz; Meclisiyle, sivil toplumuyla, meslek 

örgütleriyle, istişare ile yönetilirken, gerileme döneminde gece yarısı 

kararnameleriyle tek kişinin imzasıyla yönetilir oldu. 

 

Ülkemiz demokratikleşme döneminde, İstanbul Sözleşmesinin ev sahibi 

olurken, gerileme döneminde tek kişinin imzasıyla aynı sözleşmeden çıkıldı. 

 

Demokratikleşme döneminde toplumumuz, fert fert, birey birey zenginleşirken; 

gerileme döneminde ülkece yoksullaştık. 

 

Demokratikleşme döneminde ülkemiz tüm dünya için cazibe merkeziyken, 

gerileme döneminde kaçmak isteyenlerin ülkesi haline geldik. 

 

***** 

 

Ama değerli arkadaşlar, Türkiye’nin bu demokratik gerileme sürecini 

durdurmak bizim asli görevimizdir. 

 

Vatandaşımızın ekmek gibi, su gibi ihtiyacı olan hak ve özgürlüklerini 

güçlendirmek bizim asli görevimizdir. 

 

Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Çözümü de biliyoruz. 

 

İş başına geldiğimizde vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar 

helal olan bütün haklarını koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz derhal 

tanıyacağız. 

 

Bir hukuk devletine yakışan neyse, biz onu yapacağız.  

 

Tüm hakları anayasal güvenceye kavuşturacağız. 

 

Gasp edilmiş tüm hakları iade edeceğiz. Mevcut haklardan, kazanımlardan ise, 

asla bir adım dahi geri atmayacağız. Şu andaki hükûmet biliyorsunuz sık sık 



 
bunun propagandasını yapıyor. Whatsapp gruplarıyla bizim tertemiz, inançlı 

vatandaşlarımızın o tertemiz ruh dünyasıyla oynuyor, korkutuyor, ürkütüyor.  

 

‘Biz gidersek haklarınızı geri alırlar’. ‘Biz gidersek mağdur edilirsiniz’ diye böyle 

el altından bir korku iklimi oluşturmaya çalışıyor.  

 

Ülkeyi her alanda çuvallattıktan sonra, ülkenin uluslararası itibarını beş paralık 

ettikten sonra, ülkenin adaletini, hukukunu paspas ettikten sonra, ekonomisini 

bir krizden diğerine savurduktan sonra elindeki tek enstrüman bu kaldı.  

 

‘Ben sizin haklarınızı sağladım, ben gidersem haklarınızı elinizden gider’. Yok 

öyle bir şey ya. Biz buradayız, biz. Hiç kimse korkmasın. Kazanılmış haklardan 

bir adım geri atılmaz. Mümkün değil. Kazanılmış ne hak varsa korunur çok daha 

fazlası herkesin hakkı neyse aynen tanınır, uygulanır.  

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Bu hususta kritik bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. 

 

Bugünkü otoriter ortaklık tarafından Kürt meselesi yeniden diriltildi diye, bu 

meseleyi çözme çabasından vazgeçmek çok yanlış. 

  

Ülkemizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek siyasetin varlık amacıdır.  

 

Önemli olan niyettir, niyet. Siz bu ülkenin tüm vatandaşlarına eşit bir şekilde 

yaklaşabiliyor musunuz? Bu ülkenin bütün vatandaşlarını eşit vatandaş olarak 

görüyor musunuz? İşin püf noktası burada.  

 

‘Yok, bana oradan oy gelmez, bana kim oy verirse o benim vatandaşımdır. Ben 

onun derdiyle uğraşırım, ona bakarım’ diyorsanız bu ülkenin tümünün 

Cumhurbaşkanı olamazsınız. Bu ülkenin tüm vatandaşlarının temsil edildiği bir 

devlet de olamazsınız. 

 

Türkiye’de demokrasinin geri kalmasının hiçbir mazereti olamaz. 

 

Güvenlik veya terör gerekçesiyle, Türkiye’nin demokratikleşme çabaları 

durdurulamaz. 

 



 
Biz, eş zamanlı olarak, özgürlüklerin alanını genişletirken, ülkemizin 

güvenliğinin de en iyi şekilde yaşanabileceğini biliyoruz. Bazen otoriter rejimler 

hemen bu teraziyi koyarlar vatandaşın önüne derler ki ‘Siz güvenlik mi 

istiyorsunuz, özgürlük mü istiyorsunuz? Seç birisini’.  

 

‘Eğer güvenlik istiyorsanız, kusura bakmayın özgürlüklerinizden fedakârlık 

edeceksiniz’. Öyle bir terazi falan yok. Öyle bir denge de yok. Adama akıllı bu 

ülkeyi yöneten bir hükûmet iş başına gelsin görün nasıl hem güvenlik adam 

akıllı sağlanır hem de özgürlük alanı nasıl genişletilir… Biz göstereceğiz inşallah. 

Biz bunu yaparız.  

 

Tabii ki terör örgütüyle mücadele edeceksiniz, tabii ki gereğini yapacaksınız. 

Uluslararası kuruluşlar tarafından, Avrupa Birliği tarafından, hatta Amerika 

Birleşik Devletleri tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt 

ile tabii ki mücadele edeceksiniz. Ama bu mücadele sadece teröristleri etkisiz 

hale getirerek bitmiyor arkadaşlar.  

 

40 sene oldu ya, bitmiyor. Şimdi çıkıyor Cumhurbaşkanı ne diyor ‘Şöyle başarılı 

olduk, böyle başarılı olduk’. Hikâye. Asıl terörle mücadelenin enstrümanları 

mutlaka iyi bir uluslararası ilişki setidir. Siyasi diyalogdur, herkesle 

konuşabilmektir. Terör örgütünü yalnızlaştırabilmektir.  

 

Şu anda Türkiye kendi yalnızlaştı, bakıyoruz terör örgütü Suriye’de var mı? Var. 

Irak'ta var mı? Var. İran'da var mı? Var. Türkiye'de belki sayıları azalmış 

olmakla beraber var. Hani nerede mücadele? Sonuç alabildiniz mi? Yok. Önemli 

olan örgütün varlık sebebini ortadan kaldırabilmek.  

 

Benim davam her ne diyorsa o varlık sebebini, kök sebeplerini ortadan 

kaldırabilmek. Meşruiyet sebebini yok etmek. Zaten hukuki meşruiyet yok ama 

eğer varsa kendilerine göre tanımladıkları bir meşruiyet sebebi işte o zemini 

yok etmek.  

 

Asıl terör ile mücadele böyle olur, teröristle mücadele böyle olur. Ve bir de 

arkadaşlar daha önce de söyledim; geçmişe dönük şöyle bir muhasebe 

yaptığımızda bu terör örgütünün yapacakları, yapmayacakları ile kendi 

vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri arasında konuları bir masaya 

getirip ve bu konuları bir al-ver meselesi yapmak doğru değil.  

 

Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Sorunun tam da özünde bunu görüyoruz. Bu 

ikisini ayırmak lazım. Bizim kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini 



 
aynen tanımak ama örgüt ile mücadelede sadece askeri yöntemlerle değil, 

bölge ülkeleri ile siyasi diyalog, diplomasi ile ve her türlü enstrümanın etkili bir 

şekilde kullanılmasıyla yapılabilir. Benim başta da söylediğim gibi varlık 

sebebini, kök sebebi yok edip ortadan kaldırmaya çalışmak, asıl mücadele 

burada. 

 

Biz vatandaşlarımızın üzerindeki bu asırlık yükleri yok edeceğiz. 

 

2022 dünyasında, arkaik sorunlarla emek, vakit veya insan kaybetme lüksümüz 

yok artık. 

 

Biz biliyoruz ki, ülkenin güvenliği esasen istikrarlı bir demokrasiyle sağlanır. 

Demokratik istikrarlar asıl bir ülkenin güvenliği sağlanır. 

 

Güvenlik gerekçesiyle ne haklardan ne özgürlüklerden ne de demokrasiden 

vazgeçemeyiz. Bu hikâyeyi yutturmaya karşı da dimdik ayakta dururuz. 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Geçmişteki demokratikleşme çabalarına yapılan bazı haksız yakıştırmalar bizi 

derinden üzüyor. 

 

Hele hele toplumsal desteği yüzde yetmişleri geçmiş bir süreci dönüp de bugün 

geçmişe doğru kriminalize etmek toplumla kavga etmektir. 

 

Her fırsatta siyaseti mahkûm etmeye çalışmak, toplumun kendisini 

reddetmektir. 

 

Bizim için siyaset, kadim sorunlar da dahil olmak üzere, milletimizin tüm 

sorunlarına çözüm arayışıdır.  

 

Bu nedenle bir kere daha önemle tekrar etmek isterim ki:  

 

Bizim hayalimizdeki Türkiye; herkesin kendisini birinci sınıf ve eşit vatandaş 

hissettiği bir ülkedir. 

 

Kimsenin dilinden, inancından, düşüncesinden dolayı kendisini yalnız, kimsesiz, 

öksüz hissetmediği bir ülkedir. 

 



 
Kimsenin herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğramadığı bir ülkedir. 

 

İnanıyorum ki Türkiye, en kısa zamanda, yeniden demokrasi rotasına 

girecektir. 

 

Bu ülke, yaşadığı demokratikleşme tecrübelerinden çıkarttığı derslerle 

güçlenecektir. 

 

Ülkemiz en kısa zamanda ayağa kalkarak, kendi insanının özgürlüğü, mutluluğu 

ve refahı için demokrasi maratonunu, koşmaya devam edecektir. 

 

Siyasetin sorumluluğu; suyu bulandırmak değil, sorunlara çözüm bulmaktır. 

 

Maalesef geleneksel siyasette siyaset sadece laf üretmek olarak görünüyor. 

Konuşmak, analiz yapmadan, derslere çalışmadan, iyi istişare yapmadan 

konuşmak. Daha sonra da dönüp dolaşıp konuştuğunun mahkûmu olmak. 

 

Bize göre siyasetin sorumluluğu; ayrıştırmak, kutuplaştırmak değil; kapsayıcı 

ve birleştirici olmaktır. 

 

Siyasetin sorumluluğu; terör ve şiddet karşısında meşru ve demokratik siyaseti 

savunmaktır.  

 

Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye en kısa zamanda çıkış yolunu bulacaktır. Günün 

sonunda sağduyunun sesi mutlaka kazanacak, sessiz çoğunluğun sağduyusu 

hâkim olacaktır.  

 

Yeter ki o sessiz çoğunluğu gerçekten anlayan ve temsil eden bir siyasi hareket 

olsun. Yeter ki DEVA Partisi gibi bir parti çıksın ‘Biz buradayız, merak etmeyin 

diyebilsin’. 

 

Bizler hiçbir zaman korku siyaseti yapmayacağız. Bizim lügatımızda korku 

siyaseti yok. Bir şeylerden korkutarak insanlardan destek istemek yok.  

 

Biz hep daha iyi yarınlar vaadiyle, Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi olacaktır 

vaadiyle siyaset yapıyoruz. Ve iki günü bir olan bizden değildir anlayışıyla 

siyaset yapmıyoruz. Hep ileriye bakıyoruz.  

 

Ülkedeki asalım-keselim tarzındaki siyasete de asla prim vermeyeceğiz. 

 



 
Ülkemizi sağ salim toplumsal barış, özgürlük ve demokrasi limanına hep 

beraber yanaştıracağız. 

 

Türkiye’nin gündemini mafya ve çetelerin değil, demokratikleşme adımlarının 

meşgul edeceği günleri hep beraber gerçekleştireceğiz. 

 

DEVA Partisi olarak bizler, kim olursa olsun, herkesin insan olmaktan 

kaynaklanan özgürlüklerinin garantisi, kefili olacağız. 

 

***** 

 

Değerli arkadaşlar, 

 

Son olarak, iki gündür beni ve partimizi hedef alarak yapılan saldırılara da kısa 

bir cevap vermek istiyorum. 

 

Geçen hafta aynı bu salonda, bu kürsüde sevgili Enes Kara’nın acısıyla karşınıza 

çıkmıştım. Hemen ardından Bahadır Odabaşı’nın acı haberi geldi. Zannedersem 

bu konuda üzüntüsünü paylaşan tek siyasi parti genel başkanı oldum. 

 

Çünkü biz bugüne dek her zaman KHK zulmüne karşı çıkan halkımızın da, 

nefessiz kalan gençlerin de yanında olduk. 

 

Mülakatlarda elenen vatandaşlarımızın hep yanında olduk. 

 

Çünkü biz hep, haktan, hukuktan, adaletten yana olduk. 

 

“Cemaat ve vakıflar derhal kapatılsın” diyenlere karşı haktan, özgürlükten 

bahsettiğimizde de bazı küçük grupların saldırılarıyla karşılaşmıştık. Bunlar 

olacak. Doğru yerde durduğunuz sürece işine gelmeyenler olacak. Bunlara 

alışacağız.  

 

Dün de sanatçımız Sezen Aksu ile ilgili haktan, özgürlükten bahsedince başka 

bir grubun saldırılarıyla karşılaştık. 

 

İşte arkadaşlar, biz bu ülkeyi, bu marjinal kuşatmalara bırakmayacağız.  

 

Birbirinin adeta izdüşümü gruplar arasında sıkışmış kalmış, adalet arayan, hak 

diyen, huzur isteyen, barış isteyen milyonların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. 



 
Sesi yüksek çıkanın başkalarının hakkını, hukukunu taciz ettiği bir Türkiye’ye 

‘hayır’ diyeceğiz. Haklının yanında olacağız.  

 

Kimse bu saldırılarla susacağımızı, sineceğimizi falan düşünmesin. Ne 

yaparlarsa yapsınlar. Hepsi gelsinler üzerimize hiç fark etmez. 

 

Biz buradayız. Hakikatin yolundan bir adım dahi geri atmayız. 

 

Bir sanatçının ta beş sene önce çıkmış bir şarkısını, tutup da bugün 

kutuplaştırma için, çatışma için malzeme edenlerin amaçlarını da gayet iyi 

biliyoruz. Bunun organize bir olduğunu anlamak için herhalde bir istihbarat 

uzmanı falan olmaya gerek yok.  

 

Eş zamanlı düğmeye basılmış bir şekilde çıkıyor Bahçeli konuşuyor, çıkıyor 

öbürünün adamları geliyor evinin önünde gösteriler yapıyor. Şu bu… Bunları 

artık anlıyor herkes ya. Kimseyi kandıramazsınız. 

 

Biz dini değerlerin siyasete ve kutuplaştırmaya alet edilmesinin bugünkü 

iktidarın geleneği haline geldiğini gayet iyi biliyoruz. 

 

Kimse boşuna heveslenmesin. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık.  

 

Biz böyle kirli hesapların peşinden koşan, yarınlarımızı hedef alan gruplara 

pabuç bırakmayız. 

 

***** 

 

Öte yandan, değerli arkadaşlar, 

 

Yine son iki gündür bize samimi olarak takdirlerini veya üzüntülerini ifade eden 

arkadaşlarımız da oldu. 

 

Ben, bu vesileyle, bu ve benzer konulardaki ilkesel tutumumuzu bir kez daha 

ifade etmek istiyorum. Çünkü ile ve değerler sapasağlam yerinde durursa hiç 

korkmayın arkadaşlar hiç. Karşımıza çıkan her olaya ilke ve değerler 

penceremizden bakacağız.  

 

Bizim parti programımız özgürlüklerle başlıyor. Birinci bölüm, birinci sayfa, 

birinci kelime. Özgürlük. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile devam eder. 

 



 
Ülkemizin sorunlarının çözümüne de özgürlüklerle başlamak gerektiğini de hep 

söylemişizdir. 

 

Özgürlüklerin ise evrensel bir hukuk çerçevesi vardır. 

  

İfade özgürlüğü yok mu kardeşim diyerek, siz terörü teşvik edemezsiniz. 

Şiddeti teşvik edemezsiniz. Nefret suçu işleyemezsiniz. Hiç kimseye hakaret de 

edemezsiniz. Özgürlükler çok önemlidir ama özgürlüklerin bir hukuk çerçevesi 

vardır. 

 

İfade özgürlüğüm var diyerek, başkasının kutsalına da hakaret edemezsiniz.  

 

Bakın ben Avrupa Birliği Bakanıyken, Dışişleri Bakanıyken, ülke ülke dolaşıp, 

peygamberimize hakarete kalkışanlara da hadlerini bildiren birisiyim. 

 

İfade özgürlüğünün, hiç kimseye, bir başkasının dininin kutsalına hakaret etme 

hakkı anlamına gelmediğini Avrupalıların yüzlerine karşı haykıran bir insanım. 

 

Arkadaşlar, 

 

Biz, karşımıza çıkan her konuda, ilkelerimiz ve değerlerimizle hareket ettik. 

Öyle yapmaya da devam edeceğiz. 

 

Biz, parti programımızda açık bir şekilde ortaya koyduğumuz ilke ve değerleri 

her zaman referans olarak alırız. 

 

Günlük rüzgarlarla da eğilip bükülmeyiz. 

 

Doğru bildiğimizi çekinmeden konuşuruz. 

 

Hiç kimseden de korkmayız. Dinimizin kutsallarını alet edenler korksunlar. 

Bunların hepsini milletimiz gayet iyi anlıyor. Ve bir kenara not ediyor.  

 

O sessiz çoğunluk ne zaman konuşacak biliyor musunuz? İnşallah ilk seçimde 

onlar tercihleriyle sandıkta konuşacaklar. Hiç endişeniz olmasın. 

 

Bu iktidarın sürekli olarak düşman üretip, toplumu kutuplaştırmaya çalıştığının 

gayet iyi farkındayız. 

 



 
Cumhurbaşkanının, dinimizin kutsallarını sürekli olarak günlük siyasete 

malzeme yaptığını da biliyoruz. Tutunacak tek dalı o kaldı zaten ya. Tek dalı o. 

Başka hiçbir şey üretemiyor. Bu ülkenin hiçbir sorununu çözüm bulamıyor. Bu 

ülkede açlık artıyor, yoksulluk artıyor, biraz da bunların üzerini kapatmak için 

zaten bu gündemleri ortaya çıkarıyorlar.  

 

Ellerinde en az 50-100 maddelik bir haftanın düşmanı listesi var. Açlık mı var? 

Alın diyor size düşman diyor; Boğaziçi Üniversitesi’ni gösteriyor. Yoksulluk mu 

var? Bakıyorsunuz, bir kişi hedef gösteriliyor. Ya gençler canına kıyıyor. 

Çaresizlikten, umutsuzluktan kendi hayatı son veriyor; hemen bak diyor şu 

falanca ülke bizim düşmanımız diyor. Bırakın bunları ya.  

 

Şu anda bu ülkenin en büyük düşmanı hukuksuzluk, adaletsizlik. Bu ülkenin en 

büyük düşmanı şu andaki ekonomik kriz. Bu ülkenin en önemli düşmanları 

yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik… Siz gidin bunlarla uğraşın. Sağda solda 

hedef aramayla uğraşmayın. Sağda solda önünüze geleni hedef göstermekle 

de uğraşmayın. Siz şu anda tek sorumluluk makamısınız.  

 

Tek yetkili olmayı çok istediniz, demek ki tek sorumlu sizsiniz. Sizin 

sorumluluğunuz asıl düşmanlarla mücadele etmek. Hukuk üstünlüğü, bu ülkede 

paspas edilmiş durumda. Hukuksuzlukla, adaletsizlikle mücadele edin. Düşman 

arıyorsanız kendinize gidin faizi de enflasyonu da bir düşürün bakalım. 4 yıl 

oldu.  

 

Tam yetkili cumhurbaşkanı olduğunuzdan bu yana 4 yıl geçti. 4 yıldır aynı 

hikâyeyi anlatıyorsunuz. ‘Enflasyonu da faizi de düşüreceğim’ diyorsunuz, ikisi 

de artıyor. İkisi de sürekli artıyor. Ve artmaya devam edecek. İşte ocak ayı 

enflasyonu açıklanacak. 30 küsurlardan TÜİK, 40’ın üzerinde açıklamak 

zorunda olacak. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Artık kamufle edemiyorlar. 

Örtemiyorlar.  

 

Ocak ayında açıkladıkları 40’ın üzerinde olacak. Gerçek enflasyon yüzde 80, 

yüzde 100. Siz gidin bunlarla mücadele edin. Enflasyon, bir ülkenin ekonomisi 

için ve ülkenin vatandaşları için tam bir beladır. Bu enflasyon hızla yükseliyor. 

Hayat hızla pahalılaşıyor.  

 

Kendinize düşman arıyorsanız bununla mücadele edin. Onu bir çözün de 

görelim. Ama yapamıyorlar, beceremiyorlar. Hedef yanıltıyorlar. Asıl düşman 

buradayken gidiyorlar başkalarını düşman olarak sunuyorlar. Trolleriyle, paralı 

elemanlarıyla aynı kişilere, aynı hedeflere saldırtıyorlar; bu milletin de buna 



 
inanacağını zannediyorlar. Böyle bir şey yok artık, bitti. Biz, bu iktidarın 

oyunlarının hiçbirine gelmeyiz. Bu tuzaklara da düşmeyiz.  

 

***** 

 

Ben şimdilik sözlerimi burada noktalıyorum.  

 

Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 

 

Değerli basın mensuplarının sormak istediği sorular varsa, cevaplamak üzere 

şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. 

 

Çok teşekkürler. 

 


