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Sayın Genel Başkanımıza Teveccühü için Teşekkür 
ediyorum…. 
 
Sevgili Genç Partili Arkadaşlarım…….Sevgili Dostlarım 
… Sevgili Kardeşlerim……..  
 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum….sevgi ile 
kucaklıyorum…… 

 
SEN …. BEN ….. BIZ …. TURKIYEYIZ ! 
 
KOLLARI SIVIYORUZ ! 
 
Bugün burada Türkiye’nin yakın geçmişinde önemli rol 
almış olan …. ve yine yakın gelecekçe çok mühim 
görevler üslenecek olan ……Genç Partimizin Büyük 
Kongresini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 
 
Arkadaşlar, Türkiye’miz….. şanlı tarihinde çok çeşitli 
dönemlerden geçmiştir….. 
 
Zor günler geçirmiştir…… 
 
İç ve Dış düşmanların saldırıları ile karsı karsıya 
kalmıştır. BU GUN DE BU BOYLEDIR! 
 
Türk Milleti bu mücadelelerin her birinden zafer ile 
çıkmayı başarmış…. 100 senelik Cumhuriyet tarihini 
oluşturmuştur. BU GUN DE BU 
BOYLEOLACAKDIR! 
 



 2 

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk bizlere 
tartışılmaz doğru yolu göstermiştir. 
 
Maalesef, Bugün Türkiye’miz bu doğru yoldan çıkmış 
bulunmaktadır.  
 
Türkiye bir Pharaon luk değildir asla olamaz,  
 
Türkiye bir Sultanlik, Saltanat ve bir Arap Sheik lik 
ülkesi değildir asla olamaz,  
 
Türkiye Şeriat Ülkesi… hele hele ……hiç değildir 
……hiç bir zaman da olmayacaktır… 
 
Türkiye Laik bir Cumhuriyettir.  
 
Türkiye Hukuk ülkesidir. Yeniden hukukun 
üstünlüğü yerini bulacaktır. 
 
Türkiye Güçler ayrılığı prensiplerinde yönetilen bir 
Cumhuriyet dir.  
 
Türkiye bütün vatandaşlarını eşit …… ve kardeş 
olarak kucaklayan bir Cumhuriyet dır…. 
 
Türkiye… Türk Milleti yabancı güçlerin uşakları olan 
Partili ler ….. megalomanlık ile kendilerini dev aynasında 
gören Sultan ev eşrafı tarafından yönetilen, boynu 
bükükler ülkesi değildir.  
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Türkiye’nin Cumhuriyetini hiçbir Allah’ın kulu 
yıkamaz, bu ilel-ebet böyle olacak…. böyle 
kalacaktır…………………….. 
 
Buna Türk Halkı müsaade etmez.  
 
Gelecek secimde gerekli dersi verecek dir, küfeleri 
dolduranlardan hesap soracaktır……hesap 
sorulacaktır …… 
 
Simdi zaman gelmiştir….. 
 
Biz Türkiye’mizi …..Zorla…. yalanlar ile ….takiyye ile 
sokulan bu yanlış yoldan çıkartacağız. 
 
Büyük Türkiye Cumhuriyetini……. sabit adımlar ile 
…….laik….. hukuk devleti olarak devam ettireceğiz……  
 
Bu ilkeler uğruna…… bu inançlar uğruna…… Genel 
Başkanımız ve benim abim Cem Uzan….. Genç 
Partiyi görev aşkı ile kurmuş ….ve hayatını adamıştır. 
 
Ben, abim, babam, anam, ablam, yüzlerce dostumuz 
ve çalışanımız bu inanç uğruna…… bu vatan sevdası 
uğruna…. her turlu bedeli ödeyerek gereken 
fedakârlıkları yapmıştır. Her türlü hukuksuzluğa 
……her türlü adaletsizliğe ….. her türlü iftiraya …… 
maruz kalmışlardır. 
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Bizler Cem Uzan liderliğinde…. Cem Uzan vizyonunda  
Genç Partide Görev almak üzere burada toplanmış 
bulunmaktayız. 
 
Zaman gelmiştir ……. hepimiz görevimizi yapacağız.  
 
Sn. Genel Başkanımızın Türkiye geri getireceğiz,  
çalışmalarımızı tamamlayacağız ……… ve en doğru 
zamanda hep beraber Devletimizin başına taşıyacağız. 
 
Arkadaşlar, Türk milleti sabırlıdır…… bekler…. 
 
Türk milleti akilidir …. Görür …. Dinler …. Susar…. 
 
Kimse Türk milletinin suskunluğunu …. Gerçekleri 
bilmiyor, Türk Milleti görmüyor…… anlamıyor…. Diye 
zannetmesin…. 
 
Adalet diye gelip … sonra yapılan takiyyeyi görüyor … 
biliyor … yapılan hokkabazlıkları anlıyor …. 
 
Kimse zannetmesin Türk milleti unutur…. 
Kimse zannetmesin Ben unuturum…. 
 
Kimse zannetmesin Türk Milleti söylenilen yalanları 
……atılan iftiraları bilmiyor….. hatırlamıyor … 
 
18 senedir söylenmedik iftira kalmadı …… söylenmedik 
yalan….  Yapılmayan haksızlık kalmadı … Yapılmayan 
takiyye kalmadı … 
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Kibir uğruna yakılan hayatlar… çok iyi görmektedir Türk 
Milleti ….. bunların hepsini …. 
 
Yeter artık……… Yeni bir Yarın için…. ….SEN 
BEN…….. BIZ …….. TURKIYEYIZ …. 
 
Kolları Sıvıyoruz …. 
Zaman gelmiştir ……. hepimiz görevimizi yapacağız.  
 
Sn. Genel Başkanımız Cem Uzan’ı Türkiye’ye 
getireceğiz ve Devletimizin başında oturtacağız. 
 
Bugün burada yeni bir donemin başlangıcı için, Yeni bir 
Yarın için varız…. Bu israf bitecek …Cem Uzan 
liderliğinde Türkiye ekonomik gücünü toplayacak 
…. Vatandaşımız feraha erecek…. 
 
Atatürk’ün bizlere …… hepimize …..verdiği görevin 
bilincinde, bu görevi yerine getirmek için,  
 
Cem Uzanın Genç Partisinde görev almak üzere burada 
hazır bulunuyoruz…… 
 
Hep Beraber, Cem Uzan liderliğinde el ele bu yolda 
yürümeye hazır….. Gerekli fedakârlıkları yapmaya 
hazır….. Mücadeleyi yerine getirmeye hazır ……. 
 
Kolları sıvıyoruz ……… Sen …. Ben…… Biz….. 
Türkiye……. 
 
…….Bismillah diyerek hep beraber yola çıkıyoruz…. 
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Allah yolunuzu…. Allah Yolumuzu açık eylesin…. 


