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BABACAN SARAÇHANE’DE: ‘BU 
NÖBETLEŞE ZORBALIĞA KARŞIYIZ!’

ALİ BABACAN
DEVA PARTİSİ
GENEL BAŞKANI 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 
hapis ve siyasi yasak cezası üzerine Saraçhane’de düzenlenen “Millet, iradesine sahip çıkıyor” mitinginde 
konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı: 

‘Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan haksızlığı reddediyorum’
“Biliyorum çok öfkelisiniz. Hepimiz çok öfkeliyiz.  Olanları kabul etmiyorum.  Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu 
reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum.”

‘Canan Hanım’a, Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum’
“Daha birkaç ay evvel Canan Hanım’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu 
reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. 
Onun için buradayım. İsyanımızı, feryadımızı, tüm İstanbul, tüm Türkiye duysun diye buradayım.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Endişeye mahal yok!’
“Farklı fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan korkmayan bir Türkiye istiyoruz. Biz özgürce konuşan, cesur, 
zengin bir Türkiye istiyoruz.  Endişeye mahal yok! Biz buradayız. Biz halkın yanındayız, hakkın yanındayız.”

“Nedir bu çektiğimiz? Devlet gücünü eline geçiren, başlıyor aşağıdakileri ezmeye. Başlıyor rakibini, 
sevmediklerini ezmeye. Başlıyor zulmetmeye. Üste çıkan alttakini eziyor. Üste çıkan başlıyor zorbalığa. Daha 
dünün ezileni Sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetmeye başlıyor. Sandık günü 
cevabımızı vereceğiz hep beraber. Sayılı gün çabuk geçer. İşte biz, bu ülkede nöbetleşe zorbalığa karşıyız.”

‘Bu millet Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, Halide Ediblere 
zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömdü’

“Bu millet, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, 15 Temmuz’da silahla, topla, tüfekle demokrasiye kast edenleri 
tarihin tozlu sayfalarına gömmüş bir millettir. Bu millet Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, 
Halide Ediblere zulmedenleri, tarihin tozlu sayfalarına gömen bir millettir. İnanın bu millet, yargı oyunlarıyla 
kendi iradesini görmezden gelenlere de en iyi cevabı ilk sandıkta verecektir.  Bu millet zulmedenlere gerekli 
cevabı verecektir.  Hem de çok yakında verecektir.”

Sandık günü cevabımızı vereceğiz
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“Biz, herkes için adalet demek için buradayız. Biz, herkes için özgürlük demek için buradayız. Türk, Kürt hiç fark 
etmez. Sünni, Alevi hiç fark etmez. Yaşam tarzı fark etmez. İnansın, inanmasın fark etmez. Biz hep beraber 
Türkiye’yiz. Bütün Türkiye için özgürlük ve adalet diyoruz. Onun için bugün buradayız.”

‘3Y ile mücadele diye gelmedi mi?’
“Yıl 2002. Şu andaki iktidar, ‘3Y ile mücadele edeceğim’ diye başa gelmedi mi? 3Y neydi? Yolsuzlukla, yasaklarla, 
yoksullukla mücadele. Döndü dolaştı 3Y milletin başına çöktü. Yolsuzluk var mı? Yoksulluk var mı? Yasaklar var 
mı? İşte Ekrem İmamoğlu kardeşimizi yasaklamaya çalışan bir zihniyet bu. Çok yazık. Yıllar sonra kendi iddiasını, 
kendi mücadelesini unutan ve aynı zorlukları başkalarına yaşatan bir zihniyetle karşı karşıyayız.”

‘2015’te üç dönemi doldu’
“Devlet gücünü kullanan, devlet gücüne sahip olan süreyle ve hukukla sınırlı olmalıdır. Üç dönem kuralı 
vardı. 2015’te doldu üç dönem. Uçaktan gelirken ne demiş? Hani ‘Son defa aday olayım’ falan diyordu ya. 
‘Yok, daha bırakmayacağım diyor. ‘Partiyi falan bırakmam’ diyor. Yetmiyor. Şu andaki iktidar partisinin kuruluş 
akitnamesinde vardır: 2015’te üç dönemi doldu. Ne zaman ki devlet gücünü kullanan süreyle sınırlanmaz, 
hukuku tanımaz, o andan itibaren güç yozlaşması, güç zehirlenmesi olur. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır.”

‘Türkiye, 1’den büyüktür!’
“Bu meydan yarına nasıl bir ülke bırakacağımıza karar verecek olan meydandır. Korku mu, umut mu? Kararı bu 
meydan verecek. Depresyon mu, mutluluk mu? Açlık mı, zenginlik mi? Çatışma mı, barış mı? Baskı mı, özgürlük 
mü? Otokrasi mi, demokrasi mi? Bu meydan bunun en güçlü cevabıdır: 85 milyon 1’den büyüktür.  Türkiye 1’den 
büyüktür.”

Bütün Türkiye için özgürlük ve adalet diyoruz
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Babacan: ‘Özgür ve zengin Türkiye’nin yolu 
sosyal adaleti sağlamaktan geçiyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini 
açıkladı. Planın ayrıntılarını partinin Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf’ın anlattı.

Eylem planı genişletildi
Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ilkini 14 Eylül 2021’de açıklayan DEVA Partisi, ihtiyacı olan hanelere asgari 
gelir desteği verileceğini, bebeklerin 2 yaşına kadar mama ve bez gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, 
yaşlı başım sigortasının uygulanacağını taahhüt etmişti. Eylem planı; evde bakım aylığı alanların genel sağlık 
sigortası primlerinin devlet tarafından ödenip geçmiş borçların silinmesinin, esnek çalışanların güvenceye 
kavuşturulmasının, işsizlik ödeneğine ayrılan kaynağın büyütülmesinin, emekli aylıklarında satın alma gücünün 
korunmasının, engelli istihdamının ve maaşlarının artırılmasının da yer aldığı toplam 44 maddeden oluşuyordu.

DEVA Partisi, sosyal politikalar alanındaki hedeflerini genişletti. Babacan, 
“Anlayışımız; yardım eden değil, yardımcı olan devlettir” diye konuştu. 

Kendisinden sonra bakanlık yapan birisinin “Öyle bir miras bırakmışsınız ki 
yiyoruz bitmiyor” dediğini açıklayan Babacan, yoksulluk sınırını paylaşan 

Türk-İş’e baskı yapıldığını söyledi.

GENEL BAŞKANDAN
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DEVA Partisi, 46 maddelik yeni taahhütlerini Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini açıklayarak paylaştı. 
Partinin genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Ali Babacan şu ifadeleri 
kullandı:

‘Sosyal adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz’’
“Özgür ve zengin Türkiye’nin yolu sosyal adaleti sağlamaktan geçiyor. Sosyal adalet mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz. ‘Yardım eden değil, yardımcı olan devlet’ anlayışıyla hareket edeceğiz.”

“Bütçe Genel Kurul’a indi. O bütçede 547 milyar TL faiz ödemesi var. Bu yılki 330 milyar TL yetmedi. En az bir 
o kadar da kur farkı ödeyecekler. 650 milyarı 85 milyon vatandaştan vergilerle topluyor, heybeye dolduruyor, 
o heybeyi olduğu gibi zaten parası olana veriyor.”

“Bir bakan ‘Öyle bir miras bırakmışsınız ki yiyoruz bitmiyor’ dedi”
“11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten ekibin başında oldum. İbrahim (Çanakcı) Bey ekonomi yönetiminde 
teknik ekibin başındaydı. Görevimizi, devasa bir başarı hikayesi bırakarak devrettik. Benden sonra göreve gelen 
bir bakanın ifadesini söylüyorum: ‘Sayın Başkanım, öyle bir miras bırakmışsınız ki yiyoruz yiyoruz bitmiyor’ dedi. 
İsmi gizli kalsın. Hamdolsun sayısız hizmetlerde bulunduk. Hatalarımız da oldu ama ders alarak DEVA Partisi’ni 
kurduk. En önemli başarılarımızdan birisi mutlak yoksulluğu sıfırlamamızdı. Bu büyük utanca son verdik. Bugün 
ne yazık ki yeniden geldi.”

‘Halkı kendine bağımlı kılmaya çalışanlarla mücadele veriyoruz’
“Yoksullaşan halkı kendine bağımlı kılmaya çalışanlarla, vatandaşın başını kaldırmasına bile imkân vermeyen 
bu ortamdan siyasi nema elde etmeye çalışanlarla mücadele veriyoruz. 85 milyonu geçim derdine sürükleyen 
otoriter ittifakla mücadele ediyoruz.”

Bütçede 547 milyar TL faiz ödemesi var
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‘İktidarın en büyük yalanını afişe ediyorum’
“İktidar asılsız bir korku yayıyor. Mesela ne diyorlar? ‘İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir’ diyorlar. Böyle bir 
şey yok. Bu iktidarın en büyük yalanını afişe ediyorum. Yapılan yardımlara, kazanılmış haklara göz dikecek hiç 
kimseye biz geçit vermeyiz. DEVA Partisi buna hiçbir zaman müsaade etmez.”

Asgari gelir desteği: Gelir yetersizse, farkı devlet kapatacak
“Önce her haneye bir sosyal hizmet uzmanı atayacağız. O arkadaşlarımız gidecek, kapıları çalacak. ‘Bir 
ihtiyacınız var mı?’ diyecek. Devlet vatandaşın ayağına gidecek. Eve giren parayla eve girmesi gereken parayı 
karşılaştıracak. Gelir yetersizse, farkı devlet kapatacak.”

‘Vergileri vatandaşlarımıza ayırarak ekonomiyi ayağa kaldıracağız’
“‘DEVA Partisi yardımları artıracakmış, böyle mi olur’ diyenler olduğunu görüyorum. Evet, biz bu derin yoksulluk 
girdabından ancak böyle çıkacağız. Her birimizin harcamasından, kazancından alınan vergileri devleti batırma 
projelerine değil, vatandaşlarımıza ayırarak ekonomiyi ayağa kaldıracağız.”

‘En önemlisi; insanların kendi çalışmalarıyla ayakta durabilmeleri’
“Bizim için en önemlisi; insanlarımızın devlet yardımlarına ve desteklerine ihtiyacı olmadan hayatlarını 
sürdürebilmeleri. Kendi imkânlarıyla, kendi çalışmalarıyla, kendi gelirleriyle ayakta durabilmeleri. Asıl hedefimiz 
ülkeyi öyle bir refah noktasına ulaştırabilmek. Mutlak yoksulluğu tekrar sıfırlamak boynumuzun borcu. Bu çok 
hızlı yapacağız. Bizim anlayışımızdaki devlet; yardım eden değil, yardımcı olan devlettir.”

‘Herkes millî gelirden büyümenin payını alsın’
“Varsayalım ki 1 Ocak’ta artıracaksınız. Formül basit. Gerçek, dürüst enflasyonu alın. Üzerine bir de refah payını 
ekleyin. Asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, memurlarımıza verin. ‘Büyüdük’ diyorsunuz ya. Emekliler, işçiler, 
herkes millî gelirden büyümenin payını alsın.”

Nafaka alanların 65 aylığı almasının önündeki engeller kaldırılacak
“Nafaka alanların 65 yaş aylığı almasının önünde engeller var. İşin özü emeklilikse 65 hakkıyla nafaka hakkının 
eş zamanlı yürürlükte olması lazım. Bunu yapacağımızı ilan ediyoruz.”

Esnaf kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak
“Sosyal güvenlikte; Esnaf Ahilik Sandığı’na dahil esnafın kısa çalışma ödeneğinden faydalanmalarını 
sağlayacağız. Ayrıca SGK ödemesi kapsamında olmayan ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların bedelini 
devletin karşılayacağını ortaya koymuş durumdayız.”

‘Özel sektörde mola sürelerinin iyileştirilmesi gerekiyor’
“Özel sektörde dinlenme hakkıyla, mola süreleriyle ilgili sorunlar var. Biliyoruz. Mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. 
Ayrıca ILO’nun 173 sayılı ‘İşçi Alacaklarının Korunmasına İlişkin Sözleşmesi’ var. Eğer bir işyeri zor duruma 
düştüyse, bunun telafisiyle ilgili önceliğin çalışanlara verilmesi gerektiğini söylüyoruz.”
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Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf paylaştı. Kavaf, 
konuşmasında “Anayasa değişikliği önerimizin ilk maddesi: ‘İnsan haysiyeti dokunulmazdır.’ İnsan elbet bir 
gün düşebilir ve insanı düştüğü yerden, insan haysiyetine yaraşır şekilde kaldırmak; sosyal devletin temel 
prensibidir” ifadelerini kullandı.

Kavaf, çocuklar için ailelere verilen nakdi yardımlarda “Çocuk Sandığı” uygulamasını yürürlüğe koyacaklarını, 
kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı şekilde yaşamını sürdüren vatandaşlara sağlanan elektrik tüketim 
desteğini harcanan elektrik miktarına endeksleyerek artıracaklarını sözlerine ekledi.

İnsanı düştüğü yerden kaldırmak 
sosyal devletin temel prensibidir
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme 
toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Babacan şu ifadeleri kullandı: 

“Kendinizi acındırarak ‘1 dönemcik’ demeyin”
“Sayın Erdoğan, Sizin zihniyetinizle gidilecek 1 kilometre yol bile kalmadı. Kendinizi adeta acındırarak ‘Bir 
dönemcik ya, bir kere daha bana bu fırsatı verin’ diye milletin karşısına hiç çıkmayın. O fırsatı millet size 2018’de 
verdi. ‘Enflasyonu ve faizi düşüreceğim’ dediniz ama beceremediniz.”

‘İfşa edilen; bir çocuğu koruyamamış devletin yüzüdür’
“(H.K.G.’nin istismarı) Bu olay bir genç kadının çocukluğundan beri uğradığı sistematik istismarın ifşası. İfşa 
edilen yalnızca bir hayat hikayesi mi? Hayır. İfşa edilen; bir çocuğu, bir kadını koruyamamış devletin yüzüdür. 
Görevini kötüye kullanan devlet memurlarıdır. Denetimden uzak tutulan yapılardır.”

Babacan’dan “Son kez destek istiyoruz” 
diyen Erdoğan’a yanıt: ‘Kusura bakmayın, 
süreniz doldu’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Koskoca devlet bazı yapıların esiri haline getirilemez’
“Bu ülkede hiç kimsenin dokunulmazlığı olamaz. Koskoca devlet bazı yapıların esiri haline getirilemez. Hükûmet 
bunu göz göre göre yapıyor. Bir yandan bazı yapılarla bir yandan yasa dışı suç örgütleriyle iş birliği yaparak 
ülkeyi karanlığa götürüyor. Bu ülkenin karanlıklara gömülmesine itiraz ediyoruz diyeceğiz. Bu işler birilerinin 
korkmadan, cesaretle kendini ortaya atmasıyla düzelir.”

“Türkiye’de güçlü sosyal devlet olsaydı, insanlar yokluk yüzünden çocuklarını başkalarına bırakmak zorunda 
kalır mıydı? Bağımsız yargı olsaydı, bu yapılar devlet denetiminden uzak kalabilir miydi? Şeffaf, adil bir yönetim 
olsaydı, bazı yapılar, sağlanan imtiyazlarla güçlenebilirler miydi? Sorun çok büyük ve derin. Köklü değişikliklere 
ihtiyaç var.”

‘Devleti 28 Şubatçılara teslim edenlerin baskıları hatırlatma hakkı yok’
“Bugün devleti 28 Şubatçılara teslim edenlerin, dindar insanlara o günlerde yapılan baskıları hatırlatmaya 
hakları yoktur. Biz, 28 Şubatçıları baş tacı eden iktidardaki bu anlayışı reddediyoruz.”

‘Din alimlerini de mücadeleye davet ediyorum’
“Devekuşu olmayacağız. Başımızı toprağa gömüp hakikati reddetmeyeceğiz. Her çocuk güvenle başını yastığa 
koyana kadar canla başla çalışacağız. Gazetecilerin, siyasetçilerin ve devletin bürokratlarının denetleme 
sorumluluğu var. Bu ülkenin din alimlerinin de büyük sorumluluğu vardır. Hepimizin vicdanını yaralayan bu 
davada onları da mücadeleye davet ediyorum.”

Bahçeli’ye: ‘Devleti yasadışı örgütlerin geçit alanına çevirdi’
“Yasa dışı unsurlarla ilişkileri ayyuka çıkmış bir iktidar ortağı söz konusu. Krizlerin ortağı, devleti ‘yasadışı 
örgütlerin geçit alanı’na çevirdi. Bugüne kadar bu ülke için bir taşı bir başka taşın üstüne koymamış ama arka 
bahçesinde irili ufaklı çeteleri saklıyor. Sağa sola öfkeyle bağırıp çağırmayı marifet zannediyor.

Köklü değişikliklere ihtiyaç var
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‘Tutturmuşlar bir Z kuşağı, sanki uzaylıdan bahsediyorlar’
“Gençlerin sorunlarını yok sayan bir iktidar var. Tutturmuşlar bir ‘Z kuşağı var’. Sanki bir uzaylıdan bahsedercesine 
söylem kuruyorlar. Çünkü gençleri bilmiyorlar, tanımıyorlar. Kopuklar. Bu iktidar ihtiyarladı, yoruldu. Gençlerin 
dilinden anlamıyorlar. Gençlerimizin dert ve istekleri oldukça gerçek ve somut.”

‘İmza at da KYK bursunu tekrar 147 dolara çıkarıver’
“(KYK bursları) 2002’de ekonominin başına geçmişiz, ta 147 dolara çıkmış. Cumhurbaşkanı, 67 dolara çıkarmakla 
övünüyor. ‘147 doları biz yaptık’ diyorum, o da ‘İmza atmasaydım yapamazdı’ diyor. İmza at da tekrar 147 dolara 
çıkarıver. Elini tutan mı var?”

‘Kur artınca bankada parası olan mağdur oluyor da gençlerimiz mağdur olmuyor mu?’
“Şimdi diyecek ki ‘Ya bu ülkede Türk lirası kullanılıyor. Dolarla hesap edilir mi?’ diyecek. Sen bankada parası 
olan kur artınca mağdur olmasın diye ona kur farkını vermedin mi? 300 milyarın üzerinde kur farkı ödemedin 
mi? Kur artınca bankada parası olan mağdur oluyor da gençlerimiz mağdur olmuyor mu? Kâğıdın, kalemin, 
defterin, mürekkebin, bilgisayarın, kahvenin fiyatı dolarla değil mi? Dolar artınca buğdayın fiyatı artmıyor mu? 
Elektriğe, doğal gaza zam gelmiyor mu? Uçak biletine, otobüs biletine zam gelmiyor mu? Madem dolar arttı, 
gençlerin masrafları artı, gençlerin KYK bursunu niye dolar kadar artırmıyorsun? İşine gelince Türk lirası, işine 
gelmeyince dolar diye bir şey yok.”

“Bir zamanlar vizesiz Avrupa’yı konuşuyorduk. AB’yle vizeleri komple kaldırma anlaşmasında imzanın eşiğine 
gezmiştik. Pasaportunu cebine koyan vizesiz Avrupa’nın her yerinde ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım’ 
diye başı dik gezebilecekti. Niye bu ülkeyi bu hale düşürdünüz? Vizesiz Avrupa hayalini hiç düşünüyor musunuz?”

Avrupa’yla vizeleri kaldırmanın 
eşiğine gelmiştik
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Ali Babacan’dan Erdoğan’a icraat yanıtı: 
‘Hükûmet programını hazırlıyoruz’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın parti çalışmaları için gittiği Malatya’da halk buluşmasında konuştu. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Hükûmet programını hazırlıyoruz’
(DEVA Partisi’nin eylem planlarını göstererek) “Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin programını 
hazırlıyoruz. Bütün bakanların ev ödevlerini hazırlıyoruz. İktidara soruyorum. Böyle bir hazırlığınız var mı? Bu 
ülkenin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Bugüne kadar 16 tane eylem planı açıklamışız. Verdiğimiz her sözü yazılı 
veriyoruz. Ne yapacağımızı sıralayıp takvime bağlıyoruz.”

‘Enflasyon, hırsızlığın modern bir yöntemidir’
“Sabit ücretle geçinmeye çalışan herkes çok haklı. Enflasyon patladı gitti. ‘Yıl başında asgari ücrete zam 
vereceğiz, emekli maaşını artıracağız’ diyorlar. Kepçeyle aldıklarını kaşıkla verecekler. Enflasyonun kazananı 
parası olandır. Kaybeden; sabit gelirle geçinmeye çalışan işçidir, memurdur, emeklidir. Enflasyon, hırsızlığın 
modern bir yöntemidir.”

GENEL BAŞKANDAN
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“‘Fiyatı niye yükselttin’ diye esnafı, marketçiyi, pazarcı esnafını suçluyorlar. Halbuki maliyeti düşürün. Enflasyon 
böyle düşer. Gübrenin, yemin parasının yarısını devlet olarak karşılayacaksın; elektriği, mazotu çiftçiye ucuza 
sağlayacaksın ki maliyet düşsün. Maliyeti aşağı çek, fiyatlar nasıl düşüyor, gör.”

‘123 doları kim aldı?’
(200 lira göstererek) “200 lira 2009’da tedavüle çıktığında 134 dolar ediyordu. Bugün 11 dolar ediyor. 123 dolar 
kaybolmuş. Bu paranın içinden 123 doları kim aldı? Nereye gitti bu para? Bu paranın değeri niye düştü? Malatya 
cevabı biliyor: Kötü yönetim.”

‘Bu mu ekonomi yönetimi?’
(Cep telefonunu göstererek) “Akıllı telefon temel ihtiyaç. Gençlere ‘Şikâyet etme, çıkart bakayım telefonunu’ 
diyorlar. Öyle diyen cevabını alıyor. Amerika’da asgari ücretle geçinen birisi 1 haftalık maaşıyla en iyisinden bir 
telefon alabiliyor. Türkiye’de bu süre 6 ay. Amerika’da 7 gün, Avrupa’da 8-9 gün, bizde 180 gün. Bu mu ekonomi 
yönetimi? ‘Ben ekonomistim, alanım ekonomi’ deyip ülkeyi içine düşürdüğü alanı görüyorsunuz.”

‘Bir lider sağlam kadroların üzerinde yükselir’
“Bir kişi her şeyi bilemez. Ülkeyi yönetiyorsanız bilenlerle çalışmak zorundasınız. Bir lider ancak sağlam 
kadroların üzerinde yükselir. ‘Her şeyi ben yaptım, ben yapıyorum’ demeye başlarsan ülke de kaybeder sen de 
kaybedersin.”

Maliyeti aşağı çek; fiyatlar nasıl düşüyor, gör
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‘Bunların işi gücü laf üretmek’
“Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ‘yeni anayasa’ deyip duruyorlardı. İki yıldır ne koydular ortaya? Biz altı parti bir 
araya geldik, 84 maddelik anayasa değişiklik önerimizi masaya koyduk. Biz iş üretiyoruz. Bunların işi gücü laf 
üretmek.”

‘Hükûmetin iyi yaptığı şeyleri devam ettireceğiz’
“Hükûmetin yaptığı bir miktar bir şeyler var, doğru. Sayısı az. İyi yaptığı şeyleri devam ettireceğiz. Yarım 
yaptıklarını tamamlarız. Yanlışlarını da çöpe atarız, doğrularını yaparız. Siyaha siyah, beyaza beyaz.”

‘Demokrasi mücadelesi veriyoruz’
“Türkiye’de bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerinin doyasıya yaşandığı bir ülke 
hedefliyoruz. Eşit vatandaşlığın olduğu, her bir vatandaşın haklarını doyasıya yaşadığı bir ülke hedefliyoruz. 
Adaleti hep beraber sağlayacağız.”

‘Temel haklar pazarlık konusu yapılmaz’
“Bu ülkede bir Kürt sorunu var. Pek çok kesimin farklı sorunları var. Bu sorunları aşmakta eşit vatandaşlık 
diyoruz. İnsanın anasından doğduğu için sahip olduğu hakkı devlet aynen tanımalı. Temel haklar pazarlık 
konusu yapılmaz. Devlet bunun kefili olur. Onu da biz gerçekleştireceğiz.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman’da halkla buluştu. Burada yaptığı konuşmada Kürt 
meselesine, gündemdeki zincir market tartışmasına ve altılı masanın çalışmalarına ilişkin mesajlar veren 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli’ye: ‘Ankara’dan konuşmak kolay’
“Sayın Erdoğan başlarda ‘Kürt sorunu vardır ve benim de sorunumdur’ diyordu. O zaman bizim de içinde 
olduğumuz hükûmette samimi bir gayret oldu. Döndü dolaştı, bir yanına Bahçeli’yi, bir yanına Perinçek’i aldı. 
‘Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim’ diyor. Bir tarafında Bahçeli, bir tarafında Perinçek olunca zaten diyeceği 
başka bir laf yok. Sayın Bahçeli Adıyaman’a en son ne zaman geldi? Ankara’da otururken konuşmak kolay. 
Esiyor, gürlüyor oradan.”

‘Çözüm; hak ve özgürlüklerle ilgili sapasağlam tutumdan geçiyor’
“Kürt sorunu var, bunun çözümü de devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili sapasağlam bir tutumundan 
geçiyor. İnsan haklarının devlet tarafından aynen tanınmasından geçiyor. Çözümü; eşit vatandaşlık anlayışından 
geçiyor. Her vatandaşı eşit ve onurludur. Her vatandaş anasından doğduğu anda sahip olduğu hakları doyasıya 
yaşar. Devlet de bunu sadece tanır.”

Ali Babacan: ‘Kürt sorunu var ve çözümü eşit 
vatandaşlıktan geçiyor’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Fiyatı belirleyen hükûmet marketlere savaş açıyor’
“Marketlerle savaşıyorlar. Sütün fiyatını belirleye hükûmetin kendisi değil mi? Karkas etin fiyatını, buğday 
taban fiyatını hükûmet belirliyor. Gıdayla ilgili bütün temel maddelerin fiyatını hükûmet belirliyor. Ondan sonra 
marketlere ‘Sen bunu niye pahalı satıyorsun?’  diye savaş açıyor. Niye? Çünkü enflasyonun sebebi kendileri. 
Başka suçlu arıyorlar kendileriler. Milletimiz bunu yutmuyor. Enflasyonun en önemli sebebi dolardaki artıştır.”

‘6 ayda kriz iklimini çözeriz’
“Seçim olduğu akşam uyuyup sabah kalkacağız. Bir yudum su içip ‘İyi ki o kâbus bitti’ diyeceğiz. Ekonomiyle 
ilgili kurumları 1 ayda ayağa kaldırırız. Biz çözeriz. 6 ayda kriz iklimini çözeriz.

‘At bir imza da enflasyonu düşür’
“Ekonomiyle ilgili başarılardan bahsederken hep benim ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemden 
bahsediyor. Kendisi 4 yıldır ülkeyi tek başına yönetirken elde ettiği fazla başarı yok. ‘Falanca tarihte paradan altı 
sıfır atmıştık, enflasyonu düşürmüştük’ diyor. Benim için ‘İmza atmasaydım yapamazdı’ diyor. Madem hikmet 
imzada, at bir imza; şu enflasyonu da döviz kurunu da düşür.”
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‘İki buğday gemisine herkes sevindi, bu ne biçim iş?’
“Avrupa’nın en büyük tarım toprakları bizim. Ukrayna’dan iki buğday gemisi bu tarafa doğru salınınca herkes 
sevindi, ‘Oh, buğdaysız kalmayacağız’ dedi. Bu ne biçim iş? Bir de bunu başarı diye anlatıyorlar. Ayıp.”

“Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödeyen iktidarı, bu iktidar. Daha önce bu kadar büyük faiz ödenmedi. 350 
milyar tam buz gibi faiz. Yanına 320-330 milyar da kur farkını ekleyin. Etti size 650 milyar. Onunla sadece bu yıl 
1 milyon tane konut yapılabilirdi. İhtiyacı olanlara peşinatsız bir şekilde verilebilirdi.”

‘FETÖ’yle sonuna kadar mücadele edeceğiz’
“FETÖ çok tehlikeli bir örgüt. Kendilerini gizlemeyi iyi beceriyorlar. Onlarla mücadele edeceğiz. FETÖ veya 
benzeri terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

‘3-5 sene taşeron firmada çalışıp kadroya alınmamak adalet değil’
“Eğer vatandaşımız 3 sene, 5 sene taşeron firmada çalışıyorsa, hâlâ kadroya alınmıyorsa adalet değil. Vekil 
imamlar, vekil öğretmenler var. Böyle bir şey olmaz. Bunları sadece biz değil, altılı masada da hallediyoruz. 
Bakışımız tamamen adalet bakışıdır. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık olmayacaktır.”

‘Adıyaman’daki tütüncülüğün gelişmesi gerekiyor’
“Adıyaman’daki tütünü yaşatmamız gerekiyor. Adıyaman’daki tütüncülüğün gelişmesi gerekiyor. Bu işin sigara 
boyutu var, vergi boyutu var. Apayrı boyutları var. Konuyu iyi biliyoruz. Çözümü tütün politikasından geçiyor.”

‘Altılı masanın tek bir ekonomi politikası olacak’
“Altılı masanın ve ortak cumhurbaşkanı adayının tek bir tarım politikası olacak. Tek bir ekonomi politikası olacak. 
Tek bir dış politikası olacak. Böylece vatandaşlarımızın karşısına çok net, temiz, uzlaşılmış bir çözümle çıkacağız.”

Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
faiz ödeyen iktidarı
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ALİ BABACAN’IN PROGRAMINA İLBER ORTAYLI KONUK OLDU
‘Avrupa Birliği’ne üye olduğumuzda Almanya ve Fransa’nın 
hâkimiyetini değiştireceğiz’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YouTube kanalında yayınladığı “Ali Babacan ile Bi’ Kahve” programını 
sürdürüyor. Daha önce ekonomist Cevdet Akçay, matematikçi Ali Nesin, diplomat Ali Tuygan, hukukçu Işıl 
Karakaş ve çiftçi Sencer Solakoğlu’nu programında ağırlayan Babacan’ın yeni konuğu tarihçi İlber Ortaylı oldu.

Babacan ve Ortaylı diplomasi, tarih, hukuk ve siyaset bilimi üzerine sohbet etti. Babacan, Dışişleri Bakanlığı 
yıllarından anekdotlar paylaştı.

‘AB süreci, kendi standartlarımızı yükseltme süreci’
Elli dakika süren programda Babacan şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Birliği süreci; Türkiye için insan haklarında, 
özgürlüklerde, demokraside, hukukta ve ekonomide kendi standartlarımızı yükseltme süreci. Kendimiz için 
yapıyoruz. Yaptığımızın Avrupa’ya bir faydası yok. Ama o standartları yakaladıktan sonra güçlü olacağız ve o 
noktada Avrupa ‘Türkiye’nin bizimle beraber olmasından biz istifade edeceğiz’ diyecek.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Türkiye AB’ye üçüncü ülke olarak gelecek’
“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili Almanlardaki ve Fransızlardaki en önemli kaygı ne biliyor musunuz? 
Ben bizzat yaşadım. Şu anda Avrupa’da başat aktör Almanya ve Fransa. Ama Türkiye nüfusuyla, toprağıyla ve 
ekonomik büyüklüğüyle üçüncü ülke olarak oraya gelecek. Üye olduğumuzda Almanya ve Fransa’nın Avrupa 
Birliği hâkimiyetini biz biraz değiştireceğiz.”

“Sarkozy ‘Türkiye, Avrupa’ya ait değil’ diyordu, şimdi her yaz Bodrum’da’
“Sarkozy Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine en büyük darbelerden birisini vurdu. 
Tam o dönemde Paris’te toplantı halindeyiz. Sarkozy ‘Ben gençliğimde Türkiye’de çok gezdim. Türkiye, 
Avrupa’ya ait olamaz’ dedi. ‘Hangi yıllardaydı?’ dedim. 1970’li yıllar falan. ‘Siz Türkiye’yi bir daha bir gezin görün. 
Bugünkü Türkiye çok farklı. Şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Her yaz geliyor Bodrum’da tatil yapıyor!”

‘Son 20 yılın bütün dışişleri müsteşarlarıyla görüşüyorum’
“Son 20 yıldır dışişleri bakanlığı müsteşarlığı yapmış bütün arkadaşlarımızla görüşüyorum. Arada bir oturuyoruz. 
Kahve içiyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Görüşlerinden istifade ediyorum. Çünkü tecrübe bambaşka 
bir şey. Dış politika çok önemli. Her şeyi etkiliyor.”

Babacan ile Kissinger arasında uluslararası ilişkiler tartışması
“Henry Kissinger (Eski ABD dışişleri bakanı) ile 5-6 sene önce, uluslararası bir toplantıda, 7-8 kişilik yuvarlak bir 
masada yan yana düştük. 2 saat ‘çıkar odaklı dış politika’ ile ‘değer esaslı dış politika’ tartışması yaptık. O ‘Çıkar 
önemlidir, eninde sonunda iş ulusal çıkara döner’ dedi. Ben de ‘Doğru ama arada değerleri de önemsemek 
kıymetlidir. Askeri güçler elde ediyorsunuz ama değere saygı gösterirsen de o zaman bunu itibar ile beraber 
yapmak daha iyi olur. Enteresan bir sohbetti.”
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‘Askeri birliklerimizi mutlaka ziyaret ettim’
“Dışişleri bakanı iken Afganistan Kabil’deki, merkezdeki birliğimizi ziyaret ettim. Kapısı açık. Afganistan’ın 
güvenlik koşullarına bakın ama kapı açık. Yani askeri güç var ama itibar da eklenmişti. Kosova’da da gittim. 
Ziyaret ettiğim ülkelerde bütün askeri birliklerimizi mutlaka ziyaret ettim. Kabil’in biraz kuzeyinde, Vardak’ta 
küçük bir birliğimiz vardı. Ben gitmeden bir hafta önce Taliban’ın saldırısı olmuştu. Ben Kabil’e gelip de 
güvenlik riski var diye gitmezsem oradaki askerlerimizin morali çok bozulur. Onların canı benimkinden daha az 
kıymetli değil. ‘Her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz, ben gidiyorum’ gittim. Bağdat’ta ‘Büyükelçiliğe gitmeyin. 
Güvenlik sorunu var’ dediler. Ben dışişleri Bakanı’yım. Kendi arkadaşlarımın olduğu büyükelçilik binasına ben 
gitmezsem onların moralini düşünebiliyor musunuz? Öyle bir şey olmaz dedim. Gittik, onlara moral verdik. 
Askeri varlığımızın başka ülkelerde barışa hizmet etmesi, istikrara katkıda bulunması çok büyük bir şeref.”

‘Pergel gibi olun’
“Gençlere diyorum ki pergel gibi olun. Sabit ayağınız burada olsun, öbür ayağınız dünyayı gezsin. Ama bir sabit 
ayağınız burada olsun diye tavsiye ediyorum.”

‘Gençler, şu ortam geçici, moralinizi bozmayın’
“Dünya Bankası’nın başkanlığını yapmış Wolfensohn görev süresi dolarken bana telefon etti. ‘Ali, ben birkaç 
sene Türkiye’de yaşamak istiyorum’ dedi. Bir dönem Türkiye insanların daha çok yaşamak istediği bir yerdi. 
Gençler ‘Bir program olsa da üç ay, altı ay Türkiye’de yaşasam’ diyordu. O dönemi yaşadığımız için ben gençlere 
diyorum: Şu andaki ortam hiç moralinizi bozmasın. Bu geçici bir şey.”
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‘Suriye için dediklerimizi altılı masaya koyduk’
“Suriye içindeki durumun çözülmesi vakit alacak. Kolları sıvayıp hemen bir diploması mücadelesi başlayacak. 
Suriye için dediklerimizi altılı masaya da koyduk. Bir; siyasi birliği, toprak bütünlüğü korunmalı. Suriye 
bölünmemeli. İkincisi; Suriye’deki bütün toplum kesimlerinin adil bir şekilde temsil edileceği bir sistem, bir 
demokratik yapı mutlaka oluşmalı. Adil temsil olmayınca bir azınlık rejimi olunca sürdürülebilir olmuyor. İnsanlar 
mutlu olmuyor.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın diplomatik kariyerden gelmemesine rağmen diplomasiyi kavradığını 
söyleyen Prof. İlber Ortaylı “Siz bu meslekten (diplomatlık) gelmemenize rağmen orada kavradınız. Ben 
Mülkiyeliyim. Dışişleri Bakanlığı elemanları arkadaşlarımız, talebelerimiz, ağabeylerimizdir. Sizden her zaman 
sitayişle bahsederler. Bu böyledir” diye konuştu.

Ortaylı’dan geçiş süreci tavsiyesi: Fenikelileri örnek gösterdi
Babacan, Ortaylı’ya “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinin tasarımıyla ilgili bize ne önerirsiniz ne 
yapalım?” diye sordu. Tarihteki deneyimlerden örnekler sıralayan Ortaylı şunları söyledi:

“Fenikeliler… Bütün Akdeniz’le ticaretle uğraşan, her yerde kolonileri olan ve ister istemez tabii tek adam 
yönetimine müracaat edemeyecek olan bir yapı. Burada bir sistem bulunmuş. Üç başkan yönetiyor. Rahipler 
var, bugün için söz konusu değil. Bir başka kuvvet gelir. Ordu var ve tüccarlar var. Bunların reyi üçtür. Bu bir 
örnek olabilir. Bunu yapmak zorundayız çünkü bir başkan seçilecek. Başkan yardımcıları var. Bu bir kişi de 
olur, dört kişi de olur. O zaman onlar arasında gidecek. Bu sistemi sabahtan akşama kaldırmak mümkün değil. 
Karışıklık olur.”

Sağlık ve adalet alanında değişim şart
Ortaylı, altılı masanın sağlık ve adalet alanına özellikle eğilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı: “Sağlık 
konusunda çok zecri (zorlayıcı) tedbirler almak zorundasınız. Almanya ve Avusturya’nın 1 milyon ara tabaka tıp 
personeline ihtiyacı var. Buradan bekliyorlar. Ben artık (sağlık çalışanlarına) bu dövme ve saldırmaların tesadüf 
ve deli işi oldu kanaatini değiştirdim! Herif minibüsle içeri giriyor, hemşireleri rehin alıyor. Soğukkanlı bir numara 
bu. Kim besliyor bunu. Taşrada doktorlara karşı kışkırtıyorlar milleti. Ben bazı şeylerden çekinirim. İkincisi tabii 
adliye konusundaki kötü yargıları değiştirmek. Çünkü var olamayız. Çok önemli bir şey. Adalet mülkün temelidir 
ama adalete inanç da varlığımızın temelidir.”

‘Devlet adil olursa çalışanlar memnun olur’
Ortaylı, Babacan’ın “Osmanlı döneminde ‘adalet dairesi’ dedikleri bir kavram vardı değil mi? Onu açar mısınız? 
Türkiye için de çok kıymetli” sorusunu şöyle yanıtladı: “Devlet adil olursa reayası memnun olur. Çalışanları, 
üretenleri memnun olur. Üretenler memnun olursa validat artar, devlet kuvvetli olur. Kuvveti devlet de adaleti 
daha iyi tecelli ettirir. Böyle bir fasit daire. Helezon şeklinde gider. Kalkınma oluyor. Kuvveti, gücü ve mutlu halkı 
getiriyor. Bu çok önemli bir şey.  Hatta, bizden evvel Latinler söylemiş; ‘Justitia est fundamentum regnorum’ 
(Adalet idarenin temelidir).”

Ortaylı’dan Babacan’a: 
Sizden her zaman sitayişle bahsederler
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Ali Babacan’dan zincir market açıklaması: 
‘Enflasyonun tek suçlusu hükûmet’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV100’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Yüzler Kulübü programında 
gazeteciler Erdoğan Aktaş, Pınar Işık Ardor ve Deniz Gürel’in sorularını yanıtladı. Gündemdeki sıcak gelişmeleri 
değerlendiren Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Enflasyonun suçlusu olarak marketleri göstermek affedilebilir değil’
“Kendi sebep olduğu enflasyonun suçlusu olarak marketleri, zincirleri göstermek affedilebilir bir şey değil. 
Kuru patlatan market zincirleri mi? Niye gelmiş geçmiş en yüksek üretici fiyat endeksi var? Üretici fiyat endeksi 
marketlerin satış fiyatı değil, alış fiyatı. Üretici fiyatının patlamasının suçlusu marketler olamaz. Esnafımız, 
kasabımız, bakkalımız olamaz. Maliyet artmış. Elektrik, doğal gaz fiyatı artmış. Enflasyonun tek suçlusu 
hükûmetin kendisi.”

‘Temel gıda maddelerinin fiyatını Cumhurbaşkanı belirliyor’
“Süt fiyatını Sayın Erdoğan belirliyor. Süt alım fiyatı Sayın Erdoğan’ın bilgisi olmadan açıklanabilir mi? Buğday 
alım fiyatını Sayın Erdoğan açıklıyor. Ne kadar temel gıda maddesi varsa fiyatını bizzat Cumhurbaşkanı belirliyor. 
Elektrik fiyatını, doğal gaz fiyatını belirliyor. Etin fiyatını, sütün fiyatını, buğdayın fiyatını belirleyen o. Enflasyon 
olunca suçlu marketler(!) Siz kimi kime şikâyet ediyorsunuz?”

‘Rekor enflasyonun altında Erdoğan’ın imzası var’
“‘Ben ekonomistim’ deyip de kafanızın dikine gittiğinizde ekonomiyi batırıyorsunuz. ‘Ben imza atmasaydım 
yapabilir miydi?’ diyor. Şu anda tek yetkili, tek imzalı. Demek ki Cumhuriyet tarihinin rekor enflasyonunun 
altında kendi imzası var. Çünkü tek yetkili.”

GENEL BAŞKANDAN
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‘Kas gücümüz seçimlerde ortaya konacak’
“Oylarımız ilk defa önümüzdeki seçimde sayılacak. Bizim hedefimiz, ortak adayımızın cumhurbaşkanı seçilmesi 
ve altılı masanın toplam milletvekili sayısının Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmasıdır. Biz şu ana kadar 
beyin gücümüzü açıkça ortaya koyduk. Kas gücümüz de ilk seçimlerde açık bir şekilde ortaya konmuş olacak.”

‘Seçimlere DEVA Partisi olarak gireceğiz’
“DEVA Partisi olarak seçime kendi başımıza gireceğiz. Oy pusulasında DEVA Partisi’nin logosu olacak, 
vatandaşlarımız altına ‘Evet’ mührünü basacak. En az 41 ilde böyle olacak. Bazı illerde seçim iş birliği 
modaliteleri olabilir mi diye iç çalışmamızı başlattık. Altılı masanın farklı kombinasyonlarda bir şekilde seçim iş 
birliği yapmasının milletvekili sayısını toplamda çoğaltmak açısından faydalı olduğunu görürsek o zaman seçim 
iş birliği modalitelerine açık olabiliriz.”

‘Milletvekili sayısını maksimize edecek bir iş birliği lazım’
“Seçimlerden sonra anayasa değişikliği için en az 360 milletvekili olması gerekiyor. 359’da kalırsak 
değiştiremiyoruz. Dolayısıyla rasyonel bir şekilde altılı masanın milletvekili sayısını maksimize edecek bir 
çalışma ve iş birliği içinde de olması lazım. Bu olmazsa gerçekçilikten uzaklaşırız.”
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‘Aday havuzunu küçültmüyoruz’
“Teorik olarak altı genel başkanın hepsi tek tek potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Dışarıdan da isimler olabilir. 
Havuzu küçültmüyoruz. Aday kriterleri için diyoruz ki; öncelikle dürüst, sözünde duran, güvenilir bir insan olsun. 
Demokrasiyi içselleştirmesi lazım. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i sözde değil özde desteklemesi lazım.”

‘Altılı masaya kısa liste götüreceğiz’
“Altılı masaya bir kısa liste götüreceğiz. Kaç isim olur, bilmiyorum. ‘İlla bunu isteriz’ diye isim dayatmak da doğru 
olmaz. Herkes herhalde benzer bir şey yapar.”

’Parti içine ilk defa ‘Herkes muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın’ dedim’
“Geçtiğimiz salı yaptığımız Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda parti içinde ilk defa arkadaşlarımıza 
‘Artık zamanı geliyor, herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın. Kim 
olur, kim olmaz diye zihinsel egzersize başlasın. Aralık ayından itibaren parti içi bir istişare süreci başlatacağız’ 
dedim.”

‘Tabelayı indirmekle talebi yok edemezsiniz’
“HDP’nin temsil ettiği siyasi çizginin daha önceki dönemlerde ifade edildiği partiler vardı. Kaç tane parti 
kapatıldı. Bitti mi? Harfler değişiyor, tekrar kuruluyor. Çünkü toplumda bir talep olduktan sonra siz bir tüzel 
kişiliği kapatmakla, tabelayı indirmekle toplumdaki o talebi yok edemezsiniz. Önemli olan iktidarın o talebi 
anlamaya çalışması. Siz bir partinin tüzel kişiliğini mahkeme kanalıyla kapattınız diyelim. 5-6 milyon insan oy 
vermiş. Onların taleplerini yok edebiliyor musunuz?”

‘Rusya’ya yalvarıyorsunuz, ‘katil’ dediğinizi kucaklıyorsunuz’
“Türkiye büyüyünce Türkiye cazip olunca sıcak para da soğuk para da geliyor. İşler kötüye gidince para çekiliyor. 
Sonra da gidiyorsunuz Rusya’ya ‘Doğalgaz ödemesini geç yapalım’ diye yalvarıyorsunuz. Suudi Arabistan’dan 5 
milyar dolar para gelsin diye ‘Katil’ dediğiniz kişiyi kucaklıyorsunuz. ‘15 Temmuz’u finanse etti’ dediğiniz Birleşik 
Arap Emirlikleri’ni kucaklayıp ‘10 milyar dolar da sen ver’ diyorsunuz. Hükûmetin düştüğü durum bu.”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında 
gündemi değerlendirdi. TÜİK’in yıllık enflasyonu bugün (5 Aralık) yüzde 84,39 olarak açıklamasına “Enflasyonu 
halka sorun” sözleriyle tepki gösteren Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Yeni ortak bulsa bu ortağı kenara koymak isteyebilir’
“Sayın Erdoğan yanına yeni ortaklar arıyor. Bizim altılı masanın partilerinden bir partiyi denedi olmadı. İkinci 
partiyi denedi olmuyor. Bakalım altılı masadaki partilerden kime, nasıl bir şey yapacak. Belli ki ortağından 
memnun değil. Yeni bir ortak bulsa belki bu ortağı kenara koymak isteyebilir önümüzdeki seçimlerde. Onu da 
bulamıyor. Kimse bu kadar büyük yanlışın ve hatanın içine ortak olarak girmek istemiyor. Bana göre mecburi 
bir ortaklık söz konusu. Artık birbirlerine katlanacaklar.”

‘Bahçeli’nin yasa dışı bir çevresi var’
“Bahçeli’nin hukuk dışı, yasa dışı bir çevresi var. Hapisten çıkarttıklarıyla poz veriyor. Öyle bir halka var etrafında. 
Ülkeyi bu hale getiren Sayın Erdoğan. Hukuksuzluğu göz yuman, yasa dışı suç örgütlerine kapıyı aralık bırakan, 
onlarla ortağı üzerinden iş birliği yapan kendisi.”

Ali Babacan: ‘Erdoğan ortağından memnun 
değil ki altılı masadan yeni ortaklar arıyor’

GENEL BAŞKANDAN
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‘‘Şunu yap’ dediğinizde çuvallıyorlar’
“Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli durmadan ‘Yeni anayasa yapacağız’ diyor. Ortada bir şey yok. Laf üretiyorlar. İş 
üretmeye gelince beceremiyorlar. ‘Haydi şunu yap’ dediğinizde çuvallıyorlar.”

‘Eskiden muhalefet sadece eleştirirdi’
“DEVA Partisi olarak 22 alanda seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin programını ve uygulama planını 
hazırlamaya başladık. Eskiden muhalefet sadece eleştirirdi. ‘Hükûmet yanlış yapıyor’ derdi. ’Sen ne yapacaksın’ 
denildiğinde ‘Bana oy ver seçildiğimde yapacağım’ derdi. Türkiye’de muhalefetin kültürü değişiyor ve DEVA 
Partisi olarak buna önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. ‘Varlığımız, milletimizin varlığına armağan 
olsun’ dedik eylem planlarını ortaya koyduk.”

‘Enflasyonu TÜİK’e değil halka sorun’
“Enflasyon düştü. 85 buçuktan 84’e düştü ya hükûmet çok mutlu olur. Ben de ‘Enflasyon düştü mü, gidin halka 
sorun’ diyeceğim. TÜİK’e değil, halka sorun.”

“TÜİK’in açıkladığının hiç kıymeti yok. Çünkü gerçek rakam değil. Alışverişe giden, kendine üst baş alan, gıda 
ihtiyacı için marketleri, pazarı gezen herkes görüyor ki Türkiye’de enflasyon en az yüzde 200. TÜİK’i referans 
alırsanız ülkede yoksulluk çoğalır. Sabit gelirli herkes kaybeder. Gerçek enflasyonu baz almak gerekiyor. Bizim 
asgari ücretle, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili ölçümüz şu: Gerçek enflasyon artı refah payı.”

‘Vatandaşın peynir-ekmeği karşılayacak gücü yok’
“Türkiye’de et tüketimi 1 yılda yarı yarıya azaldı. Çünkü et çok pahalı. Eşzamanlı olarak 1 kilo peynirin fiyatı, 1 
kilo etin fiyatını geçti. Şimdi yandaş medya kuruluşları ‘Peynir zaten sağlığa zararlıymış, yemeyiverin’ diyor. Bu, 
vatandaşın aklıyla alay etmektir. Hiçbir şey bulamazsan karnını peynir-ekmekle doyurursun. Ekmeğin fiyatı 
ülkenin çoğu yerinde 5 lira olmuş, peynirin fiyatı eti geçmiş. Artık vatandaşımızın peynir ekmeği karşılayacak 
gücü bile yok.”

‘Tarım Kredi’ye hangi müfettişleri gönderecek?’
“Zincir marketlere denetim yolluyorlar, baskın yapıyorlar, kapatıyorlar. Sanki döviz kurunu patlatan, taban 
fiyatları belirleyen zincir marketler. Kendi marketleriyle arada yüzde 1 bile fark yok. Sayın Erdoğan Tarım 
Kredi’ye hangi müfettişleri gönderecek? Fiyatlar üç aşağı beş yukarı aynı.”

‘Merkez Bankası para yakma fırını olarak kullanılıyor’
“Merkez Bankası para yakma fırını olarak kullanılıyor. Arka kapıdan ne kadar döviz sattıklarını da açıklamıyorlar. 
Sattıkları rakamın 250 milyar doları geçtiğini hesap ediyoruz. Sayın Erdoğan kapı kapı borç para istiyor. Suudi 
Arabistan’a, BAE’ye, Katar’a gidiyor, ‘Borç ver’ diyor. Borç aldıkları parayı da arka kapıdan yakıyorlar.”

Enflasyon en az yüzde 200
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı. Babacan, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakkındaki mahkeme kararını ve anayasa değişikliği tartışmalarını değerlendirdi. 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Belli ki rahat bırakıp gitmeyle ilgili kaygılar var’
“Kararın ne düzgün hukuk mütalaalarına ne de kamu vicdanına uyduğunu görüyoruz. Yazık. Bu ülkede artık 
bunlar olmamalı yaşanmamalı. Artık hükûmet gerçekten giderayak büyük bir panik içerisine girmiş durumda. 
Seçimi kaybettiği anda belli ki korkular var. Belli ki rahatlıkla bırakıp gitmeyle ilgili ciddi kaygılar var. Panik halinde 
iktidarın elden kayıp gitmekte olduğunu görüyorlar hissediyorlar ve artık akıl dışı işler yapıyorlar.”

‘İmamoğlu’nun beraat etmesi için beraber gayret göstermemiz lazım’
“A planı üzerinden gitmek lazım. Mahkeme sürecinin Sayın İmamoğlu’nun beraat etmesi yönünde sonuçlanması 
için hep beraber gayret göstermemiz lazım. B planı olarak ne olur? Belediye meclisi toplanıyor, kendi içerisinde 
bir başkan seçiyor. Bir de iktidarın kayyum uygulaması var ki hiçbirini dinlemiyor. İstanbul Avrupa’nın pek 
ülkesinden büyük bir şehir. İktidarın milyonlarca insanın siyasi tercih ve iradesini yok sayarak, keyfi bir uygulamayı 
yapacak cürete sahip olmaması lazım.”

Babacan, İmamoğlu’na verilen cezayı 
değerlendirdi: ‘Hükûmet giderayak paniğe girdi’

GENEL BAŞKANDAN
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‘Hicap duyuyorum’
“Eğer hükûmet alt derece mahkemedeki etkisini gücünü daha sonraki safhalarda aynı şekilde kullanmaya 
devam ederse o zaman daha farklı bir sonuç karşımıza çıkabilir. Çok üzülüyorum. Türkiye adına hicap 
duyuyorum böyle bir gelişmeden. Çünkü Türkiye üste çıkanın alttakileri ezdiği, dönüşümlü zorbalık döneminin 
yaşandığı bir ülke haline geldi.”

‘Bunun adı rövanş değil, fauldür’
“Adil rövanşlar eşit şartlarda olur. Eğer bir rövanş olacaksa sandıkta yapılması lazım. Siz sandıktaki yenilginin 
rövanşını garip hukuk yöntemleriyle yargıyı etkileyerek almaya çalışıyorsanız bunun adı rövanş değildir. Bu 
fauldür, bu kural dışı oyundur.”

‘Bir havuç çeşitleri var, bir de sopa çeşitleri’
“Hükûmet gözüne kestirdiği partilerle veya şahıslarla ilgili iki yöntem uyguluyor. İkna edebileceğini düşündüğü 
insanları havuçla kendine çekmeyi deniyor. İkna etmesinin güç olduğu insanlarla ilgili sopa çeşitlerine bakıyor. 
Bir havuç çeşitleri var, bir de sopa çeşitleri. Kime ne yarıyorsa. Yani ya havuçla ya sopayla kendi iradesi neyse o 
yönde hareket etmeye zorluyor insanları veya partileri. Ama şu ana kadar hiçbir konuda başarılı olmuş değiller. 
Bundan sonra da çalışmaz artık. Sayılı gün çabuk geçecek.”

‘Erdoğan gidip de yerine bir başka benzeri gelmesin’
“Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili kriter olarak ne dedik? Güvenilir, sözünde duran, demokrasiyi içselleştirmiş, lafta 
değil özde demokrat, istişareye önem veren birisi olması lazım. Erdoğan gidip de yerine bir başka benzeri 
gelmesin.”

‘Temel hak referanduma gitmemeli’
“Temel hak referanduma gitmemeli. Diyelim ki dünyanın öbür ucunda bir ülkede sadece yüzde 5 Müslüman 
nüfus var. Yüzde 5 nüfusta yaşayan kadınlar da başını örtüyor. Başörtüsünün yasak ya da serbest olmasıyla 
ilgili bir meseleyi referanduma götürebilir misiniz? Yüzde 95’le yasaklayabilir. Halbuki temel insan hakkı.”
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‘Gönül ister ki altılı masa alternatif teklif götürsün’
“Altılı masanın hukukçuları başörtüsü konusunda verilen anayasa teklifiyle alakalı ortak bakış açısı oluşturabilirler 
mi? Biz bunu çok arzu ediyoruz. Bu her şeyden kıymetli olur. Gönül ister ki altılı masa Anayasa Komisyonu’na iyi 
çalışılmış, dört başı mamur, sapasağlam bir alternatif teklif götürsün. Yok eğer bu maddeler konusunda ortak 
mutabakata usul veya esas olarak gerek yoksa, o da olabilir. Ama neye destek verip vermeyeceğiz? Şu andaki 
metin kötü bir metin. Biz metne açık çek verip hükûmet ne getiriyorsa peşin destek veriyoruz diyemeyiz. Metni 
iyileştirmek için çaba gösteririz. Öbür taraftan da altılı masa olarak bu konuda ortak tutum ortaya koymayı çok 
arzu ederim.

‘400’ü geçtikten sonra referanduma götürürse halk cezasını keser’
“(Cumhurbaşkanı’nın anayasa değişikliğini referanduma götürme yetkisi) Cumhurbaşkanı eğer çıkan karardan 
memnun değilse ‘Ben bir de bunu halka soracağım’ diyebilir diye o hak var orada. Yoksa kendi getirdiği şey 
zaten Meclis’ten üstelik 400’ün üzerinde oyla geçtiyse, ‘Bu artık pas attı, ben de gol atacağım’ diyor ya, bu 
artık bambaşka bir şey. Büyük bir istismar olur. Milletin aklıyla dalga geçmek olur. Ona cüret edeceklerini 
zannetmiyorum. O kadar aklını izanını kaybetmiş olduğuna inanmıyorum. Partisinin getirdiği meclisten 400’ü 
geçecek, ‘Bir de halka soralım’ diyecek... O zaman halk onun cezasını çok kötü keser.”

‘Faiz düşmanlığı şapkası altında büyük bir servet transferi var’
“Merkez Bankası yüzde 9’la vatandaşa borç veriyor mu? Ev almak için gidin. Kredi var mı? Bankaların çoğu 
‘Kusura bakmayın, para yok’ diyorlar. Madem faizi düşürüyor, Merkez Bankası direkt yüzde 9 faizle konut kredisi 
versin. Niye bankaya veriyor da vatandaşa vermiyor? İnanın burada büyük bir illüzyon var. Faiz düşmanlığı 
şapkası altında büyük bir servet transferi var.”

‘Ne yaptınız milletin parasına?’
“‘Siz kur farkı ne ödediniz?’ diye soruyorlar Merkez Bankası’na. ‘Açıklayamam’ diyor.  Milletin parası bu. Açıkla, 
ne yaptınız milletin parasına? Kimin parasını kimden saklıyorsun ya? Bu milletin parası, sana miras mı kaldı 
birinden? Sen milletin parasının hesabını vermek zorundasın.”
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MECLİSTEN

Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu: 
’28 Şubatçılar da hukuksuz rejimlerini zorbalıkla 
koruyabileceklerini düşünüyorlardı’

MUSTAFA YENEROĞLU
DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde “28 Şubatçılar da hukuksuz rejimlerini 
zorbalıkla koruyabileceklerini düşünüyorlardı. Vesayet çabası içinde olan askeri ve yargı bürokrasisi de öyle 
zannediyordu. Maalesef bu iktidar da zorba devlet anlayışının zorunlu olduğuna inandırıldı” dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 
süren bütçe görüşmelerinde konuştu.
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Konuşmasını bölen MHP grubuna: ‘Aklınızı 
başınıza alın’

Yeneroğlu, “Bir parti liderinin zincir marketleri hedef 
göstermesi, üzerine suç örgütü kurmaktan yargılanmış 
kişinin ağır tehditleri, belediyelerin stok bahanesi ile 
mağazaları mühürlemesi, sonunda karanlık tiplerin 
zincir marketin camlarını indirmesi… Bir tane ceza 
soruşturması yapılmadı. Hukuk devletinin yargısı 
ortalıkta yok. Peki bu tabloyu gören yatırımcılar bu 
ülkeye yatırım yapar mı?” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine MHP’li milletvekilleri DEVA Partili 
Yeneroğlu’na sataştı. Yeneroğlu sataşmaları, “Ne o? 
Siz de mi saldıracaksınız? Biraz aklınızı başınıza alın. 
Ben size kızmıyorum. AK Parti’nin MHP’lileşmesine 
kızıyorum. Siz rahat olun” diye yanıtladı.

Yeneroğlu konuşmasında şunları söyledi: “Mafya 
liderlerinin siyasileri ve iş adamlarını açıkça ölümle 
tehdit ettiği, iktidar ortağının buna alkış tuttuğu 
ve teşvik ettiği, diğerinin suspus olduğu karanlık 
bir dönemi yaşıyoruz. 90’lı yıllarda bile bu kadar 
aleni değildi bu kirli ilişkiler. 90’lı yıllarda faili malum 
cinayetleri koruyan ve kollayan devlet idarecileri 
de doğru yaptıklarını, başka çareleri olmadığını 
zannediyorlardı. 28 Şubatçılar da hukuksuz rejimlerini 
zorbalıkla koruyabileceklerini düşünüyorlardı. 2000’li 
yıllarda da daha da vesayet çabası içinde olan askeri 
ve yargı bürokrasisi de öyle zannediyordu. Zulüm 
yapıyorlardı ama kendilerince davalarında samimilerdi. 
Maalesef bu iktidar da zorba devlet anlayışının zorunlu 
olduğuna inandırıldı. Hukuku ve vicdanı kenara attı. Bu 
sebeple millet olarak huzur bulamıyoruz.”

‘Güç sarhoşluğu bitecek’

“Ülkemizin sorunlarının ve zamların asıl nedeni kaynak 
yetersizliği değildir. Türkiye’nin yeterli kaynağı var. 
Dinamik, çalışkan, genç bir nüfusu da var. Eksiğimiz 
adalettir, demokrasidir, ehliyettir, liyakattir. İşte bu 
nedenle ülkemiz içler acısı tabloyla karşı karşıya. 
İnanıyorum ki bu güç sarhoşluğu bitecek. Yakın 
zamanda bu adaletsizliklerin hepsi son bulacak.”

Mafyanın siyasileri 
tehdit ettiği karanlık 
bir dönemi yaşıyoruz
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‘Bir milletvekili, bir başka milletvekiline saldırıp özür bile dilemiyor’

“Mecliste bir milletvekili başka bir milletvekiline saldırıyor ve arkadaşımız hayati tehlike ile karşı karşıya kalıyor. 
Çıkıp da ‘Öfkeme yenildim, mahcubum, utanç duyuyorum’ diyebilir ama demiyor. Özür bile dilemeyeceğini 
ifade ediyor. Ciddiye alınabilecek bir tepki bile görmüyor. Maalesef böyle bir medeniyet kaybıyla karşı karşıyayız. 
Bazen tarif edecek sözcük bulmakta güçlük çektiğimiz manzaralarla karşı karşıyayız. Çıkıp da ‘Durun, bu ülkede 
hukuk var, düzen var, nizam var’ diyebiliyor muyuz?”

 

“Adaletin olmadığı, demokratik kültürün yerle bir edildiği bir ülkede elbette yoksulluk artar. Elbette ekonomik 
ve sosyal krizler yaşanır. Elbette yargının adalet dağıtacağına güven sıfır olur.”

‘Merhamet kaybının sonucuyla karşı karşıyayız’

“Şu tablo; akıldan, mantıktan, vicdandan uzaklaşmanın faturasıdır.  Nezaketsizliğin ve hoyratlığın, iktidarı ve gücü 
başkaları üzerinde keyfince kullanabiliyor olmaktan türeyen merhamet kaybının sonucuyla karşı karşıyayız.”

‘Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim’

“(Meclis’te tansiyonun yükselmesi üzerine) Burada olmaktan hiç keyif almıyorum. Tüm samimiyetimle 
söylüyorum: Hiçbir AK Partili arkadaşımın herhangi bir şiddet ve tecavüz olayının arkasında durabileceğine 
en ufak ihtimal vermem. Aynı şekilde hiçbir milletvekilinin terör örgütüne, PKK’ya en ufak bir şekilde destek 
verebileceğine ihtimal vermem. Allah aşkına ülkenin huzuru ve güvenliği için üzerimize düşen sorumlulukları 
yerine getirelim.”

Adaletin olmadığı ülkede 
yoksulluk artar
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MECLİSTEN

DEVA Partili Yeneroğlu Dünya İnsan Hakları 
Gününü kutladı: ‘Karanlık tablonun bir devası var’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
vesilesiyle yaptığı açıklamada “Türkiye 1990’ların karanlık tablosuna dönmüştür. Sırtını mafyaya ve çetelere 
dayayan bir iktidar koalisyonu tarafından yönetilmektedir. İnsan hakları ve hukuk ayak bağı olarak görülmektedir” 
dedi.

Türkiye’nin uluslararası sıralamalardaki yerini hatırlatan Yeneroğlu, “Dünya Adalet Projesi’nin yayımladığı 2022 
Hukukun Üstünlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye, 140 ülke arasında 116. sırada. Endekste ülkemiz İran, 
Sudan, Etiyopya gibi ülkelerle aynı kategoride. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in yayımladığı 2022 Dünya Basın 
Özgürlüğü Endeksi verilerine göre Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. sırada. Uluslararası 
Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi verilerine göre Türkiye, son 10 yıl içerisinde en 
çok puan kaybeden ülkeler arasında ve 180 ülke arasında 96. sırada” dedi.

‘Devletin varlık sebebi insan onurunu korumak’

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlayan Yeneroğlu, “DEVA Partisi olarak adaleti, hukuku ve demokrasiyi 
tesis etmek, vatandaşlarımızın refahını artırmak için çalışıyoruz. Hiç kimsenin kendi vatanında kendisini ikinci 
sınıf vatandaş olarak görmemesi için mücadele ediyoruz. Karanlık tablonun bir devası var, biliyoruz. Bu 
vesileyle İnsan Hakları Günü’nüzü kutlar, devletin varlık sebebinin insan onurunu korumak olduğu bilinciyle 
mücadelemize devam ettiğimizi tekrar vurgulamak isterim” ifadelerine yer verdi.
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Türkiye, ifade özgürlüğü ihlalinde zirvede
Yeneroğlu, Türkiye’nin insan hakları alanında yaşadığı 
sorunları şöyle sıraladı: “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi 2021 yılında Türkiye ile ilgili 78 karar 
açıklamış; bu kararların 76’sında sözleşmenin en az 
1 kez ihlal edildiğine karar vermiştir. 31 karar ile ifade 
özgürlüğü, en çok ihlal edildiği tespit edilen hak 
olmuştur. Mahkemede 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 
ifade özgürlüğüne ilişkin en çok ihlal kararını Türkiye 
hakkında vermiştir.”

Cumhurbaşkanına hakaretten 194 bin 142 
kez soruşturma
“Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez 
Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılı ile 2021 yılları 
arasında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu kapsamında 
194 bin 142 soruşturma, 44 bin 675 dava açılmıştır.”

‘Türkiye 90’ların karanlık tablosuna 
dönmüştür’
“Türkiye maalesef 1990’ların utanılarak bahsedilen 
karanlık tablosuna dönmüştür. Ülkemiz, sırtını mafyaya 
ve çetelere dayayan bir iktidar koalisyonu tarafından 
yönetilmektedir. Ülkemizde artık insan hakları ve hukuk 
ayak bağı olarak görülmektedir. İktidarın kutuplaştırıcı 
politikaları ve kendisini eleştiren herkesi vatan haini 
ve terörist olarak görmesi nedeniyle toplumsal huzur 
her geçen gün daha fazla zedelenmektedir. Ülkenin 
İçişleri Bakanı her gün hukuku ayaklar altına alan 
konuşmalar yapabilmektedir. Muhalif vatandaşların 
iktidar ortakları ve destekçileri tarafından tehdit 
edilmesi ve saldırılara uğraması ülkemizde artık 
sıradan bir durum haline gelmiştir.”

‘İnsan onurunun ayaklar altına alındığı 
Türkiye hepimiz için utançtır’
“Çıplak arama, tecavüzle tehdit, kaba dayak, her türlü 
kötü muamele, küfür ve hakaretler gibi insan onurunu 
ayaklar altına alan fiillerin yaygın olarak uygulandığı 
bir Türkiye hepimiz için utançtır. Özelde maruz kaldığı 
zalimlikleri bizlere anlatan insanlar başıma daha neler 
gelir diye şikâyetten kaçınmaktadır.

İşkence bir insanlık suçudur ve zaman aşımına tabi 
değildir. Bu olayların tüm şeffaflığı ile soruşturulması 
ve suçluların cezalandırılması hukuk devletinin 
olmazsa olmazı olduğu unutulmamalıdır.”

Bireysel başvurularda esastan incelenen 
100 dosyanın 97’sinde ihlal
“Sayın Cumhurbaşkanının hukukun üstünlüğü yerine 
kendi üstünlüğünü esas alması, ülkemizde kuvvetler 
ayrılığının iflas etmesine yol açmış; yargı, iktidarın 
düşman hukukunun uygulayıcısı haline dönüşmüştür. 
İktidarın baskısı altında yargı, adil yargılanma hakkına 
ilişkin tüm kural ve prensipleri askıya almıştır.  Bireysel 
başvuru istatistiklerine göre Anayasa Mahkemesi, 
esastan incelediği başvuruların %96,9’unda, yani 
neredeyse tamamında en az bir hakkın ihlal edildiğine 
karar vermiştir. İhlal kararlarının %70,12’si adil 
yargılanma hakkına ilişkindir.”

‘Düşman ceza hukuku uygulamaları 
artıyor’
“Düşman ceza hukuku uygulamaları her geçen 
gün daha da fazla artarak devam etmekte, ceza 
hukukunun en temel ve evrensel prensibi olan ‘suçta 
ve cezada kanunilik ilkesi’ ayaklar altına alınmaktadır. 
Son örneğini ‘Dezenformasyon Yasası’ olarak 
adlandırdıkları, aslında ‘Sansür Yasası’ olan yasada da 
gördüğümüz üzere hukuki belirlilikten uzak, tamamen 
iktidarın keyfi kullanımına hizmet etmek üzere suçlar 
ihdas edilmektedir.”

‘Tutukluluk artık bir tedbir değil, peşin 
cezalandırma yöntemi’
“Ülkemizde tutukluluk bir tedbir olarak değil, insanların 
peşin olarak cezalandırıldığı bir uygulama haline 
dönüşmüştür. Hakkında soruşturma başlatılan gebe 
ve yeni doğum yapmış kadınlar bile kaçma şüpheleri 
olmadığı halde tutuklanmaktadır. Bir kişinin, şartları 
söz konusu olmamasına rağmen tutuklanması ağır bir 
hak ihlalidir. Tutuklanan kişilerin ikamet adreslerinden 
uzaktaki illerde bulunan cezaevlerinde tutulmaları 
hak ihlalidir. Ne yazık ki son yıllarda olağanlaşan tüm 
bu hukuksuzluklar yaşanan düşman hukukunun açık 
birer kanıtıdır.”
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Çanakçı: ‘Düşük faiz ve enflasyon 
yok, hayat pahalılığı devam ediyor’

İBRAHİM ÇANAKCI’DAN

İBRAHİM ÇANAKCI
DEVA PARTİSİ
EKONOMİ VE FİNANS
POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı enflasyon ile ilgili şunları söyle:

 

Düşük faiz yok. Merkez Bankası üzerinden haksız servet transferi var. 

Düşük enflasyon yok. Fiyatlar ve hayat pahalılığı artışını sürdürüyor.

Yıllık enflasyondaki gerileme izlenen politikaların değil baz etkisinin sonucudur.
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ELİF ESEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN 

DEVA PARTİSİ
KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI

DEVA Partisi’nden H.K.G. davasına 
tepki: ‘Neden kimse tutuklu değil?’

DEVA Partili Elif Esen, altı yaşındaki kız çocuğunun istismarına ilişkin konuştu. Olayın üstünün örtüldüğünü 
söyleyen Esen beş bakanlığı sorumlu tuttu. Esen, duruşma tarihinin 22 Mayıs olarak belirlenmesine tepki 
göstererek “Neden kimse tutuklu değil? Neden yeniden üstü örtülüyor ve olay zamana yayılmaya çalışılıyor?” 
diye sordu.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki 
kızı H.K.G.’yi müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirmesine’ ilişkin konuştu. Esen şu ifadeleri kullandı:
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‘Hepimiz sarsıldık’
“3 Aralık’ta çok üzücü bir olayla hepimiz sarsıldık. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisinden yaklaşık 20 yaş 
büyük bir erkekle evlendirilmesi, üstelik ailesinin onayı ve isteğiyle evlendirilmesi hepimizi çok üzdü. Üzerinden 
18 yıl geçmiş; kız bugün 24 yaşında. Ancak bu 18 yıl boyunca bu çocuk cinsel istismara maruz kalmış. Bu çocuk 
hamile kalmış. Bu çocuk, oyun zannettiği evlilikle yıllar geçirmiş. Eğitimden uzak kalmış.”

‘Bakanlıkların sorumluluğu var’
“Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın, Millî Eğitim Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın, 
Adalet Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların ve yetkililerinin hiç mi sorumluluğu yok? Elbette var. Çocuğun hayatı, 
belli zamanlarda bu yetkili ve sorumlularla kesişmiş ancak üstü örtülmüş. O sebeple bugün yapılan ‘Gereği 
yapıldı. Avukat tahsis edildi. Soruşturma açıldı’ açıklamaları samimi mi?”

‘Neden yeniden üstü örtülüyor?’
“Neden 22 Mayıs’a (2023) ertelendi dava? Neden kimse tutuklu değil? Zanlısı, hatta faili ortadayken, sorumlular 
ortadayken neden 22 Mayıs? Neden yeniden üstü örtülüyor ve olay soğutulup zamana yayılmaya çalışılıyor? 
Bunu merak ediyoruz.

“Bu alçak olayın, bu insanlık dışı olayın takipçisi olacağız” diyen Esen, sözlerini şöyle tamamladı:

“DEVA Partisi kız ve erkek çocuklarının eşit fırsatlarla eğitim almaları, eğitimde kalmaları, çocukluk yıllarını 
devletin garantisi ve güvencesiyle geçirmeleri, nitelikli bireyler olarak topluma kazandırılmaları için bu olayın 
takipçisi olacak. Bir daha hiçbir kız çocuğunun bu olayı yaşamaması ve suçluların ibretlik cezalar alması için 
bu olayın takipçisi olacak. Hukuki süreci takip edeceğiz. Toplum vicdanı rahatlayınca, suçlular ve sorumlular 
ibretlik cezalar alınca diğer potansiyel suçlular için de caydırıcı olacak. O zaman bizim yüreğimiz soğuyacak. O 
zaman rahatlayacağız. Çocukların güvende olması için yolumuza devam edeceğiz.”

İbretlik cezalar almaları 
için takipçi olacağız
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Partimizin İstanbul Kağıthane İlçe Teşkilatı mensupları dün öğleden sonra esnaf ziyareti yaptıkları sırada iki 
şahsın saldırısına uğramıştır. Bıçaklı saldırıda İlçe Başkan Yardımcımız Talha Şahbaz ve teşkilat mensubumuz 
Hasan Ünver yaralanmıştır.

Tedavisi süren arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bilinmelidir ki meşru demokratik siyasetimize şiddetle karşılık verenlere hiçbir zaman pabuç bırakmayacağız. 
Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz.

Demokratik siyasete yapılan bu saldırının arka planının açıklığa kavuşturulması için DEVA Partisi olarak yargı 
sürecinin takipçisi olacağız. 

Özgür ve zengin Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız.

ÜLKEMİZİ KARANLIĞA TESLİM 
ETMEYECEĞİZ
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ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRKONFED DEVA Partisini 
ziyaret etti
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER İSTANBUL 
SULTANBEYLİ’DE
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER ISPARTA’DA
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER ANTALYA’DA
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ETKİNLİKLERİMİZ

MAVİ YELEKLİLER 
DİYARBAKIR’DA
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