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MAHİR ÜNAL: İlçe ve il kongreleri birlikte bundan sonraki süreçte devam edecek. Kasım ayı son 

haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Büyük kongre için 

olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz. Ama bu tarihte bir değişiklik olabilir. Her zaman 

söylediğimiz gibi hiç birimiz bulunduğumuz pozisyonun Ak Parti siyasetinde sahibi değiliz. Bunların 

sahibi millettir. Milletimizin değişim, yenilenme taleplerine Ak Parti siyaseti asla kulak tıkamaz. Biz 

bunu her zaman söylediğimiz gibi bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Dünyanın en iyi en hızlı koşucusu 

ad olsanız, bayrak yarışında belli bir süre koşar, sonra bayrağı devredersiniz. Yine değerli arkadaşlar, 

bu çerçevede kongrelerimizin dışında, hem içişleri bakanımız, iç siyasi gelişmelere ilişkin bilgi sundu 

Merkez Karar Yönetim Kurulumuza. Ekonomik, ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız 

yine merkez karar yönetim kurulumuzu bilgilendirdi. Yine sosyal gelişmelerle ilgili ana kademe, Kadın 

ve Gençlik Kolları olağan kongre süreçleri, demin ifade ettiğim gibi değerlendirildi. Aynı şekilde, 

önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu çalışmaları da bu çerçevede 

değerlendirildi. Yine Sayın genel başkanımızın değerlendirmeleri çerçevesinde şunu söyleyebiliriz ki, 

Ak Parti, Türkiye’de 16 yıldır bir değişim sürecini yönetiyor. Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hızlı 

toplumsal değişimlerin yaşandığı günümüz dünyasında özellikle bütün aktörlerin pozisyonlarının hızla 

değiştiği günümüz dünyasında Ak Parti, 16 yıldan beri parti olarak 15 yıldan beri de iktidar olarak her 

zaman değişim süreçlerini en iyi yöneten siyasi hareket olarak bugün daha da güçlü bir şekilde kendi 

değişimini, teşkilatlardaki değişimini, belediyelerdeki değişimini ve aynı zamanda da hükümetin 6 

aylık, 180 günlük planlaması ve bu planlama dahilinde bütün icraatlarını gözden geçirmesiyle yoluna 

devam ediyor. Şurası bir gerçek ki, bizim hakikate gözümüzü kapatma, sırtımızı dönme gibi bir 

lüksümüz olamaz. Çünkü milletimizin bizden büyük beklentileri var. Ve biz kendi siyasetimizi her 

zaman değişim süreçlerini yönetirken, risk almak üzerine kurduk. Risk aldığınız, siyasi risk aldığınız 

yerde keyfilikten bahsedemezsiniz. Siyasetin olduğu yerde, anti demokratik uygulamalardan 

bahsedemezsiniz. Anti demokratik uygulamalar, keyfiliğin olduğu yerlerde söz konusudur. Dolayısıyla 

Ak Parti siyaseti, Türkiye’de hem değişimi yöneten hem siyasi risk alan yönüyle yoluna devam 

etmektedir. Özellikle ana muhalefetin bu değişim süreçlerine ilişkin getirdiği eleştiriler 

değerlendirildiğinde şunu söyleyebiliriz; siyasetin, Ak Parti siyasetinin bu uygulamalarına anti 

demokratik diyemezsiniz. Sadece yeni demokratik mekanizmalara Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu 

söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla Ak Parti aynı zamanda şunu da gerçekleştirmektedir. Tabi ki 

demokrasinin temeli seçimdir. 2 seçim arası seçilmişler için hem bir siyasi ve sosyolojik hem de hukuki 

denetim söz konusudur. Ve tabi ki demokrasinin gereğidir. Unutulmamalıdır ki, siyasi ve sosyolojik 

denetimi siyasi partiler gerçekleştirir. Ak Parti aynı zamanda bu siyasi ve sosyolojik denetimi ve halkın 

taleplerini de dikkate alarak bu değişim süreçlerini yönetmektedir. Burada şunun da bilinmesi gerekir 

ki; burada mesele şahıslar meselesi değildir. Burada meseleleri kişiler üzerinden konuşmak son 

derece yanlıştır. Burada mesele ülke meselesidir, Milet meselesidir. İstiklal ve istikbal meselesidir. Ak 



Parti her zaman bu meselelere bu yönde bakmıştır. Tabiî ki her değişimin acılı sonuçları olacaktır. 

Ama şu hususu asla gözden kaçırmamamız gerekir ki, Ak Parti siyasetinin temel özelliklerinden birisi 

de budur; kimsenin bu süreçte birilerini suçlu ilan etmeye, onlara kabahat yüklemeye, hele hele bu 

insanların onurlarını rencide edecek söz ve davranışlar içerisine girmeye hakkı yoktur. Gidende bizim 

arkadaşımızdır, gelende bizim arkadaşımızdır. Biz davamızı her bir arkadaşımızın bu davanın bir neferi 

olarak kendisini görmesiyle ikame eden ve biz makamlar üzerinden değil, Ak Parti siyaseti her zaman 

bunu ifade etmiştir. Görev ve sorumluluk üzerinden her zaman kendimizi ifade ettik. Ve her bir 

arkadaşımız, kendisini bu davanın bir neferi olarak gördüğü andan itibaren kendisini statü ve 

makamlarla tanımlamaz. Kendisini sorumluluk ve görevleriyle tanımlar. Ve kendi iç mekanizmamızda 

da, kendi istişarelerimizi yaptığımızda, kendisini bu davanın neferi olarak gören her bir arkadaşımız bu 

istişareye riayet eder. Bakın 3 Kasım’da Ak Parti iktidarının 15’nci yıl dönümü. Eğer 15 yıldan beri Ak 

Parti, Türkiye’yi taşımaya, Türkiye’yi büyütmeye, refahı tabana yaymaya devam ediyorsa, Türkiye 

hava savunma sisteminden, savunma sanayine, sağlıktan, eğitime, her alanda büyüyor ve gelişiyorsa, 

bunun en temel sebebi, milletin konsolide ettiği Ak Parti siyasetinin temel niteliğidir. Biz, bir saatin 

dişlileri gibi çalışırız. Milletvekiliyle, belediye başkanıyla, il başkanıyla, meclis üyesiyle, mahalle 

başkanıyla, her birimiz sorumluluklarımızı, eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, bu çalışmanın sonunda 

millete hizmet üretiriz. Bugüne kadar bütün seçimleri kaybetmiş ve hiçbir siyasi başarısı olmayanların 

da bunu anlamasını beklemeyiz. Biz şunu biliriz ki, mahkeme kadıya mülk değildir, hiçbir makam, hiç 

kimsenin ebedi mülkü de değildir. Üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi aynı 

görevleri, çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine 

getirecek birilerine bırakırız. Ak Parti meselelere bu şekilde bakar. Evet değerli arkadaşlar, bu 

çerçevede sorularınız varsa, sorularınızı alabilirim. 

GAZETECİ: Efendim dün, Sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programında şunları söyledi. Ak Parti, 

kaynıyor dedi. Vekil arkadaşım, Ak Partili vekillerle konuşuyor, herkes rahatsız dedi. Böyle bir iddia 

ortaya attı. Bunu sormak isterim yorumunuzu. İkinci sorum yine müsaadenizle aynı programda, 8 ay 

önce Abdullah Gül ile görüştüğünü, çok saygı duyduğunu tarafsızlığına, hem bu Gül’le ilgili söylemleri 

hem de bu görüşmeyi nasıl yorumlarsınız? Teşekkür ederim. 

MAHİR ÜNAL: Evet. Değerli arkadaşlar tabi nihayetinde Ak Parti’nin sözcüsü olarak ana muhalefet 

partisi genel başkanını takip etmek, izlemek ve dinlemek durumundayım. Ben Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun televizyon programlarında yaptığı konuşmaları takip ediyorum ve dinliyorum. Bu 

benim çünkü görevimin bir parçası. Ama açıkçası, yıllardan beri siyasetin içerisinde olan ve siyaseti 

takip eden birisi olarak, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili genel kanaatim artık şudur; şimdi düşünün 

mecliste bu müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin hangi argümanları ortaya koyduğunu gördük ve birlikte 

dinledik. Ve birde dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinledim. Şimdi, siyasi olarak düşünceniz değişir 

ama bu kadar kısa sürede nasıl değişir? Açıkçası anlamakta zorlandım. Müftülere verilen nikah kıyma 

yetkisini medeni kanunun verdiği çerçevede değerlendirildiğini ve bunun herhangi bir şekilde laikliğe 

aykırılık teşkil etmediğini söyledi. Bizim çizgimize geldi. Bizde diyorduk ki, yani müftülerde 

nihayetinde devlet memurudur, medeni kanunun ona çizdiği çerçeve bu nikah kıyma yetkisini 

kullanacaktır. Efendim işte diğer inançlarda eğer nikah kıyma şeyi istenirse, orada bulunan gazeteci 

arkadaşlarımızdan bir tanesi ama onlar memur değil dediğinde, tuhaf bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ya 

onlarda memur olmak isterlerse dedi. Bende o anda içimden yani evet KPSS sınavına girebilirler gibi 

tuhaf bir argüman gayri ihtiyari söylemişim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne yaptığına doğru 

baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu, iftirayı, provokasyonu, hakareti, çok muhteşem bir şekilde yapıyor. 



Ama yapamadığı şey nedir derseniz, siyaseti, milletin umudu olan, milletin değişiminin, 

dönüşümünün, taleplerinin, ihtiyaçlarının, devlete taşınma aygıtı olan siyaseti, asla ve asla yapamıyor 

ve gerçekleştiremiyor. O yüzden dönsün bir kendisine baksın, kendi partisinden istifa eden milletvekili 

ve kendi partisinin içerisinde ayrı 5 kanadın varlığının hangi çatışmaları, doğurduğunu bir 

değerlendirsin, ondan sonra Ak Parti ile ilgili konuşsun. Demin söylediğim gibi Ak Parti, bir saatin 

dişlileri gibi ortak ve birlikte çalışan ve bir dava şuuruyla hareket eden, kendisini bu davanın neferi 

olarak gören insanların partisidir. Sayın cumhurbaşkanımızın metal yorgunluğu dediği şeyde, tekrar 

söylüyorum; bu heyecanı, bu inancı, bu duyguyu, ilk günkü aşkı kaybeden kişiler için geçerlidir. Ak 

Parti, kendi değişimini, dönüşümünü gerçekleştiriyor he zaman olduğu gibi ve kendisini 2019’a 

hazırlarken, Türkiye’yi de 2023’e taşımanın hazırlığını yapıyor. Diğer soruya gelince, bu sorunun 

cevabını zaten Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında verdi. Daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış ve saygı 

duyduğunu söylediği 11’nci cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Yine burada 

Sayın Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini dinlerken eğer kasıt yoksa konuşmasında, sahiden inanarak 

konuşuyorsa yine benim tuhaf bulduğum şu, şimdi 2007’de referandumla cumhurbaşkanını halkın 

seçmesine karar vermişseniz, halk cumhurbaşkanını seçtiği anda siyaset kurumu aracılığıyla 

seçmeyecek mi? Bir cumhurbaşkanının seçilmesi, siyaset kurumunun devreye girmesi anlamına, 

siyasetin devreye girmesi anlamına gelmiyor mu? Seçilmiş cumhurbaşkanı, siyasetle seçilmiş 

cumhurbaşkanı olmuyor mu? Şimdi seçilmiş bir cumhurbaşkanını, diğer cumhurbaşkanlarıyla 

mukayese etmesini dinledim akşam Sayın Kılıçdaroğlu’nun, yani şaşkınlık içerisinde yine dedim 

herhalde bir maksada binaen bunları söylemiyorsa, başka neyle izah edilebilir onu da açıkçası merak 

ediyorum. Evet buyurun? 

GAZETECİ: Efendim, sizde konuşmanızda söylediniz, bu yeni süreçte istişareler yapılır ve bu davaya 

inanlar da o istişarelere riayet eder diye. Sayın Melih Gökçek, yarın istifasını açıklayacak. Gözlerin 

çevrildiği bir başka isimde Balıkesir Belediye başkanı. Sayın Uğur’da Pazartesi 17:00’da açıklama 

yapacağını söyledi. Ancak istifa edip etmeyeceği net değil. Şayet istifa etmezse, nasıl bir yol 

izlenecek? İlk sorum bu olacak.  

MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar, şimdi İstanbul, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etti. 

Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı. Balıkesir belediye başkanından aynı adımları bekliyoruz. Az önce 

konuşmamda ifade ettiğim gibi burada meseleyi isimler üzerinden kişiler üzerinden konuşmayı doğru 

bulmuyoruz. Burada demin de söyledim şimdi siyasi partilerin sosyolojik olarak bu denetim sürecinde 

yani Ak Parti’ye seçmenin yüklediği 2 seçim arası dönemde sosyolojik ve siyasi denetim bir görevdir 

ve bunu da tabiî ki siyasi parti yapar derken, tabiî ki Ak Parti’nin genel başkanı yetkili kurullarında 

konuşarak istişare ederek az önce söylediğim gibi Ak Parti’den seçilmiş bazı belediye başkanlarına 

çekilme çağrısı yapabilir. Ve bu da demokratik meşruiyete tamamen uygundur. Bunu yapmazsa, ne 

olur? Bu yönde birileri ısrarla kara propagandalar yürütüyorlar. Ha bunu yapmazsa, bunun sonuçları 

yine demokratik meşruiyet zemininde konuşulur, tartışılır, istişare edilir ve yeni kararlar verilir. İkinci 

sorunuz efendim? 

GAZETECİ: Efendim, siz hep istifalar gündeme gelince yani Ak Parti olarak siz derken kastım o, metal 

yorgunluğu, bu heyecanı kaybetme, ilk günkü aşkla hareket etmeme nedenini söylüyorsunuz ama 

muhalefetten gelen farklı iddialar var. Bu istifaların arkasında FETÖ bağlantısı yada yolsuzlukların 

olabileceğine dair. Bu iddialar için ne dersiniz? 



MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar demin konuşmamda ifade ettim. Ak Parti’nin kendi içerisinde 

sosyolojik ve siyasi denetim mekanizmasını çalıştırması başka bir şeydir, yine demin konuşmamda 

ifade ettiğim şekliyle bunun hukuki ve idari olarak değerlendirilmesi başka bir şeydir. Şimdi eğer böyle 

bir itham, böyle bir iddia, böyle bir suç cezai durum söz konusu olsa, burada hukuki ve idari bir 

denetimi konuşmamız gerekir. Muhalefetin ısrarla meseleyi hukuki ve idari bir zemine çekmek 

istemesi ve bu meseleyi cezai bir mesele olarak değerlendirmesi tamamen kendi siyasi pozisyonları ve 

sürdürdükleri kara propagandayla ilgilidir. Tekrar tekrar söylüyorum ki, bu süreçlerin hukuki ve cezai 

denetimle herhangi bir ilgisi söz konusu değildir. Buyurun? 

GAZETECİ: Efendim, illerdeki belediye başkanlarından istifalara geliyor ama ilçelerde de olabileceği 

konuşuluyor. Özellikle İstanbul’daki bazı ilçelerde istifa istenecek mi belediye başkanlarından? Bir de 

illerdeki istifalarda farklı isimler de gündeme gelebilir mi? Teşekkürler. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi, bu konuda şunu söyleyebilirim, değerlendirme süreci devam ediyor. Yani Ak 

Parti’nin performans kriterleri çerçevesinde Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın hem MYK hem MKYK 

nezdinde genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir değerlendirme süreci en 

başından itibaren biliyorsunuz başladı. Bu değerlendirme süreci değerli arkadaşlar, devam ediyor. Bu 

değerlendirmenin sonuçlarını da biz sizlerle düzenli olarak paylaşıyoruz. Böyle bir gelişme olduğunda 

da bunu biz sizinle paylaşacağız. Buyurun? 

GAZETECİ: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında 

öncelikle bir yerel seçimin erkene çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Dünde bunu daha da ilerletti, 

genişletti ve genel seçiminde beraber yapılmasını söyledi. Bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceksiniz. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi, bu çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken 

seçim yok. Ve biz, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir 

şekilde ifade ediyorum; bizim gündemimizde bir erken seçim yok. Evet, Murat? 

GAZETECİ: Efendim izninizle benim de 3 tane sorum olacak. 

MAHİR ÜNAL: 3 tane? 

GAZETECİ: Birincisi Sayın Gökçek, yarın istifasını verecek. Sonrasında yerine gelecek isme ilişkin bir 

değerlendirme, istişare söz konusu mu, öne çıkan bir isim var mı? Kamuoyunda ve kulislerde 

konuşulan bazı isimler var. 

MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar, 1996’da yapılan değişimle birlikte biliyorsunuz bu tür değişimlerde 

seçime gitmek yerine artık belediye meclisi bu seçimi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu ilgili yani Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin vereceği bir karardır. Ama bizde bir siyasi parti olarak yani Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nde grubu bulunan bir siyasi parti olarak bizde meclis üyelerimizle bu konuda 

gerekli istişareleri hem ilimizle hem de meclis üyelerimizle günü geldiğinde gerekli değerlendirmeleri 

istişareleri yaparız.  

GAZETECİ: Efendim, Almanya’dan, Büyükada davasında yaşanan tahliyelere ilişkin dışişleri 

bakanından bazı açıklamalar geldi. Eski başbakanlardan Schröder’in Ankara’da cumhurbaşkanı ile bir 

görüşme yaptığını ve bu görüşmenin sonrasında bu tahliyelerin yaşandığını, tutuklu bulunan diğer 

Alman vatandaşlarına ilişkin de bu benzer adımın atılması yönünde bazı açıklamalar geldi. Bunları 

nasıl değerlendirirsiniz?  



MAHİR ÜNAL: Şimdi, maalesef Alman dışişleri bakanı seçim öncesi sürdürdüğü hoş olmayan tavrını 

sürdürüyor. Kullandığı ifadeler, öncelikli olarak bizim hakimlere, savcılara yani bu ülkenin hakimlerine 

savcılarına, hukuk sistemine, yargısına hakarettir. Bu ülkede müzakere ile uluslar arası görüşmelerle 

yargı karar vermez. Yargı kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığı gereği karar verir. Dışişleri bakanının 

kullandığı işte Schröder’in arabuluculuk yaptığı ve bu arabuluculuğun sonucunda da söz konusu 

tutukluların serbest bırakıldığı ifadesi, son derece çirkin bir ifadedir.  

GAZETECİ: Efendim, toplantı devam ederken, İspanya’da da önemli bir gelişme yaşandı. Katalonya 

kendi meclisinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Almanya parlamentosu da, yönetimin 

İspanya tarafından, Katonya’dan alınarak İspanya tarafından yürütülmesine ilişkin maddeyi yürürlüğe 

soktu. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bu konuda, dış politikamızdaki pozisyonumuzu daha öncede ifade etmiştik. 

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesini doğru 

bulmadığımızı da paylaşmıştık. Avrupa Birliği’nde iyi ilişkiler içinde olduğumuz İspanya’nın da toprak 

bütünlüğünden yana olduğumuzu belirtmiştik. Buyurun? 

GAZETECİ: Efendim, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da yakalanıp, Türkiye’ye iade edildiği 

şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında önemli iddialar var. Bu konuda size ulaşan herhangi bir bilgi 

var mı? 

MAHİR ÜNAL: Öyle bir bilgi söz konusu değil. Bize ulaşan böyle bir bilgi de yok. Evet, değerli 

arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum, güzel bir hafta sonu diliyorum. 

 


