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MAHİR ÜNAL: Yoluna devam edecek. Ve biz 15 yıldan beri bu coğrafyada ülkemizi, güvenli bir şekilde 

büyütmek, istikrarlı bir şekilde ekonomisini büyütmek ve geleceğe taşımak için bir mücadele 

veriyoruz. Ve bu mücadelemizde de her 2 yılda bir girdiğimiz seçimleri kazanmış bir siyasi parti olarak 

bugün burada duruyoruz. Biz milletimizle kurduğumuz bu ilişkide en başından itibaren bu ülkenin 

vesayet odaklarından temizlenmesi, bu ülkenin demokratikleşmesi, devlet aklının demokratikleşmesi 

ve Türkiye’nin refahının artması ve özgürleşmesi için 15 yıldan beri verdiğimiz mücadele, milletin 

gözü önünde cereyan ediyor. 2010 yılından itibaren Türk siyasetinde ciddi bir değişim yaşadık. Bir 

kaset operasyonuyla birlikte göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasetini nasıl değiştirdiğini nasıl dönüştürdüğünü hep birlikte görüyoruz, 

şahitlik ediyoruz. ve 2010 yılından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si adeta 

Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi aparatı olarak hareket etmektedir. Bunu defalarca ifade etti. 

Siyasette iyi niyet önemlidir. Siyasette, karşılıklı güven önemlidir. İş birliği yaparsınız, yapmazsınız. 

İttifaklar oluşturursunuz, oluşturmazsınız. Bunlar demokratik siyasette olagelen şeylerdir. Ama 

muhalefet yapmak demek, düşmanlık yapmak demek değildir. Muhalefet yapmak demek, hakaret, 

iftira yapmak demek değildir. Muhalefet yapmak demek, milletin seçtiklerine düşmanlık yapmak 

demek değildir. CHP’nin 2010’dan bugüne kadar siyasal söylem analizi yapıldığında, açık ve net 

şekilde görülmektedir ki; Cumhuriyet Halk Partisi, açık bir şekilde Türkiye düşmanı yapıların içerideki 

siyasi aparatı gibi davranmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi 2010’dan bugüne kadar Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, bu milletin hayrına olan hiçbir meselenin yanında olmamıştır. Bu milletin 

yanında olmamıştır. Ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin açıklamaları, herhangi bir iyi niyet, herhangi 

bir kritik ya da eleştiri barındırmadığı gibi apaçık düşmanlık barındırdığı için bir süreden beri açık bir 

şekilde şunu söylüyoruz; CHP, düşmanlık yaptığı sürece, CHP, Türkiye düşmanı güçlerin içerideki 

sözcüsü, siyasi aparatı gibi davrandığı sürece, biz CHP’yi muhatap almayacağımızı bir süreden beri 

söylüyoruz. Fakat artık, CHP’nin provokasyon dili, nefret dili ve düşmanlığı öyle bir noktaya gelmiş 

bulunuyor ki, hatırlarsanız 9 Temmuz Maltepe mitinginden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, apaçık isyan 

çağrısı, sokak çağrısı yapmıştı. Bizde ona neden sandık seçim, demokrasi çağrısı yapmıyorsun diye 

sormuştu. Ve maalesef CHP’nin sokak çağırısı, isyan çağrısı, ayaklanma çağrısı, geçtiğimiz günlerde 

Tekirdağ’da tekrar depreşti. Biz buna bir ilçe belediyesinin bir ilçe belediye başkanının hezeyanı olarak 

baktık iyi niyetle. Genel olarak tepkimizi koyduk ama bir ilçe belediye başkanının hezeyanı olarak 

bunu değerlendirdik açıkçası. Ama CHP’nin sözcüsünün kalkıp Tekirdağ’a gidip, bu ayaklanma 

çağrısını, bu isyan çağrısını desteklemesi, görülmektedir ki, 9 Temmuz’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Maltepe’de, Maltepe mitinginde yaptığı sokak çağrısının, isyan çağrısının bir devamı niteliğinde. 

Çünkü CHP sözcüsü bugün Başbakanımız da çok güzel bir tanımlama yaptı. CHP sövücüsü, Tekirdağ’a 

kadar gitti ve Tekirdağ’da bu isyan çağrısının arkasında olduğunu, bu belediye başkanının sözlerinin 

arkasında olduğunu söyledi. Yetmedi, seçilmiş meşru cumhurbaşkanına faşist demek gibi, diktatör 

demek gibi ki, kendileri de bunun böyle olmadığını bilerek bunu söylüyorlar çünkü mesele bu değil. 

Mesele bu provokatif söylemle, bu nefret söylemiyle yürüttükleri düşmanlığı devam ettirmek. Buna 



karşı Ak Parti olarak gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Ve aynı şekilde Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin Türkiye içerisinde 15 Temmuz’a kadar kullandığı dilin söylem analizini de yakında sizinle 

paylaşacağız. 15 Temmuz’a kadar içeri konuştular. Şimdi 15 Temmuz’dan itibaren artık dışarı 

konuşuyorlar. Yani bu Türkiye karşıtı yapıların içerideki siyasi aparatı niteliğinde olan Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, içeride bize karşı konuşmuyor değerli basın mensupları. Bu söylemler, bu 

ifadeler, bu yalanlar, bu hakaretler, yurt dışında 165 ülkede FETÖ’cülerin Türkiye karşıtı 

propagandalarına malzeme olarak üretiliyor. Ve FETÖ’cüler 165 ülkede, Türkiye karşıtı 

propagandalarını sürdürürken kimi referans veriyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve sövücülerinin 

hakaretlerini referans olarak kullanıyorlar. Yalanlarını ve iftiralarını referans olarak kullanıyorlar. 

Şunun bilinmesini isteriz ki; 2010 kaset operasyonuyla birlikte, Türkiye düşmanlarının içeride bir siyasi 

aparat olarak kullandığı CHP ve Kemal Kılıçdaorğlu’nun CHP’si şunu bilmelidir. Onları kullanan 

efendiler şunu bilmelidir; sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ’yü kullanan efendileri şunu bilmelidir; 

biz bu coğrafyada kendi kaderimizi tayin ederek yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu coğrafyada 

bölgesel dönüşümü gerçekleştirmek isteyenlere rağmen, misak-i milliyi koruyarak, cumhuriyetimizi, 

cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını koruyarak ayağa kalkacağız. Ayağa kalkmakla kalmayıp, 

o masada eşit olarak oturmaya devam edeceğiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar, biz milletimizle yol 

yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza yapılan bu hakaretlerin, bu 

saldırıların tek bir gerekçesi vardır. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın şahsında milletin 

tahayyül ettiği, tasavvur ettiği bağımsızlık, bağımsız ekonomi, bağımsız savunma sanayi ve bağımsız 

Türkiye idealidir. Bunu başaramayacaklar. Hangi oyunu oynarlarla oynasınlar, hangi düşmanlarla 

işbirliği ederlerse etsinler, bu coğrafyada, bu coğrafyadaki kimsesizlerin ve mazlumların adeta umudu 

haline gelmiş, Recep Tayyip Erdoğan’a kiminle birlikte saldırılarsa saldırsınlar, biz Recep Tayyip 

Erdoğan’la yolumuza devam edeceğiz. Gezide ne yapmak istediklerini bu millet gördü. 17 – 25 

Aralık’ta ne yapmak istediklerini bu millet gördü. 15 Temmuz’da ne yapmak istediklerini bu millet 

gördü. Basit bir soru soruyorum değerli basın mensupları. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, kimin 

yanındadır? Türkiye düşmanlarının, Türkiye karşıtı lobilerin, 15 Temmuz’u gerçekleştiremedikleri için 

Recep Tayyip Erdoğan’a kinleri kat be kat artmış grupların güçlerin, yanındadır bugün Cumhuriyet 

Halk Partisi. Milletimiz bunu görmektedir. CHP, istediği kadar bizi sabote etmeye, istediği kadar bizi 

provoke etmeye, hakaretleriyle istediği kadar bizi tahrik etmeye çalışırsa çalışsın, buradan Kemal 

Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum; bugün kullandığın o çukur dilinle söyleminle ve üslubunla ne kadar 

konuşursan konuş, cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve o çirkin söylemi sana iade 

ediyoruz. Ak Parti’ye karşı kullandığın o çirkin dili ve söylemi bin kere sana iade ediyoruz. biz 

sükunetimizi bozmadan, asla tahrik olmadan, gündemimizi ve Türkiye’ye dair hayallerimizi muhafaza 

ederek biz yolumuza devam edeceğiz. Ama sen Türkiye düşmanı güçlerle birlikte işbirliği yapmış siyasi 

bir apart olarak, tarihin çöplüğündeki siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın. Bizi tahrik 

edemeyeceksin, bizi provoke edemeyeceksin, kin ve nefret diline ortak olmayacağız. Bu ülkeyi 

bölmek için kullandığın, 20 Temmuz darbesi gibi bir uydurmaya, bu millet itibar etmiyor. Senin o 

bölücü dilinle, yok sarayın darbesi, yok halkın darbesi, sarayın polisi, halkın polisi gibi o çirkin bölücü 

ifadelerine bu millet itibar etmeyecektir. 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak için kullandığın o kontrollü 

darbe söylemine bu millet itibar etmedi. Ama bu millet senin kontrollü kaçışını da unutmadı. 

FETÖ’cülerin yargılanma sürecinde Türk yargısına yaptığın saldırıları ve itibarsızlaştırmayı bu millet 

unutmayacaktır. Bu aziz millet, kendi iradesiyle kendi seçimini yaparak yoluna devam edecektir. Bizde 

Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ama sen bu milletin 

siyaset tarihinde bir çöp olarak yerini alacaksın. Değerli arkadaşlar, bunları söyleme gereği duymuş 

olmaktan dolayı ve böyle bir siyasete cevap vermek zorunda kalmış olmaktan dolayı muzdaripim. 



Çünkü siyaset, nezakettir, siyaset iyi niyettir, siyaset milletin, toplumun taleplerini ve ihtiyaçlarını alıp 

devlete taşımaktır. Ama maalesef karşımızda düşmanlık yapan asla iyi niyeti olan ve Türkiye düşmanı 

güçlerin aparatlığını yapan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunlara da gereken şeyleri söylemek bizim 

siyasi sorumluluğumuzdur. Sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Buyurun efendim? 

GAZETECİ: Efendim, Sayın Ahmet Edip Uğur, dün istifasını açıkladı ama diğer belediye başkanlarından 

farklı olarak hem belediye başkanlığından, hem Ak Parti’den istifa etti Sayın Uğur, hem bunu nasıl 

değerlendirirsiniz hem de o istifa konuşmasında dikkat çeken açıklamaları vardı. Ailesine evine kadar 

ulaşan baskı ve tehditlerden söz etti. Bu cümleyi nasıl yorumlamak, okumak lazım, kimden gelmiş 

olabilir, neyi kastediyor olabilir bu konuda bir görüşünüz, fikriniz var mı? Teşekkür ederim. 

MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Siyasi riskin olduğu yerde keyfilik olmaz. 

Antidemokratik uygulamalar, keyfiliğin olduğu yerlerde vardır. Ak Parti, kendi değişiminin siyasi riskini 

alarak, cumhurbaşkanımızın siyasete dönmesi ve genel başkan olmasıyla birlikte kendisini 2019’a, 

Türkiye’yi de 2023’e hazırlıyor. Dolayısıyla bu süreçte, cumhurbaşkanımız demokratik bir hakkı olan 

istifaya çağırma hakkını kullandı. Büyükşehir belediye başkanı ve diğer belediye başkanları için bir 

istişare ile böyle bir çağrıda bulundu genel başkanımız. Şimdi biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili 4 

temel denetim vardır. İdari ve hukuki denetimi İçişleri Bakanlığı yapar. Mali denetimi Sayıştay yapar. 

Aynı şekilde belediye meclisinin yaptığı bir denetim vardır. Birde ilgili siyasi partinin siyasi ve 

sosyolojik olarak yaptığı bir denetim vardır. Dolayısıyla genel başkanın kendi belediye başkanına istifa 

çağrısında bulunması, demokratik meşruiyete uygundur. Önce burada anlaşalım. Bu süreç içerisinde 

bu çağrıya uyarak İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Niğde belediye başkanlarımız istifa ettiler. Ve bu 

istifalarla ilgili de kendileri bizim yol arkadaşımızdır. Gidende gelende bizim için aynı değerdedir. 

Bunları da kamuoyuyla paylaştık. Aynı zamanda şunun da bilinmesini isteriz ki, bu süreç zarfında biz, 

Ak Parti siyaseti olarak her bir arkadaşımızı, bir nefer ve makam ve mevki sahibi değil, sorumluluk ve 

görev sahibi olarak görürüz. O yüzden kimse bizde makamına, mevkiine takılıp kalmaz. Kendisini 

görev ve sorumluluğuyla tanımlar. Bundan sonraki süreçte de diğer Ak Parti ile yolunu devam ettiren 

belediye başkanlarımız tabiî ki görev ve sorumluluklarda bizimle birlikte yollarına devam edecekler. 

Sayın Edip Uğur, Ak Parti’den de ayrılmayı tercih etti. Bizim bu süreçteki görüşmelerimiz, genel 

başkanımız ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Erol Kaya’nın 

koordinasyonunda devam etti. MYK’daki istişareler, MKYK’daki istişareler ilgili ildeki teşkilatlarımızla, 

kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, istişareler, genel başkan yardımcımızın koordinasyonunda 

devam etti. Biz hiçbir belediye başkanımızla ilgili en ufak bir tehdit, ya da onlara dönük herhangi bir 

şantaj dili kullanmadık. Daha önce de bunu ifade ettik. Biz arkadaşlarımızla istişare ederiz, 

arkadaşlarımıza dönük bir tehdit söz konusu olamaz. Ama Balıkesir ölçeğinde bazı haddini bilmezlerin, 

durumdan vazife çıkaranların Sayın Edip Uğur’a dönük böyle bir terbiyesizliği hadsizliği olmuşsa, bu 

konuda da Sayın Edip Uğur’un tabiî ki hakkını araması ve bu kişilere karşı varsa gerekli hukuki yollara 

başvurması gerekir. Bizim, ne genel başkanımızın, ne genel başkan yardımcımızın, süreci yöneten 

koordinasyonu yürüten genel başkan yardımcımızdan herhangi bir şekilde asla bırakın böyle bir tehdit 

ya da şantajı, nezaketsizlik bile sağdır olmamıştır. Başka sorusu olan var mı? 

GAZETECİ: Efendim, bu istifalar çerçevesinde tabi bir yandan da bazı iddialar var buna benzer istifa 

taleplerinin geleceğine ilişkin. Önümüzdeki süreçte başka belediyelerde buna benzer süreç görecek 

miyiz? 



MAHİR ÜNAL: Arkadaşlar şuan itibariyle biz daha çok kongrelerimize odaklanmış durumdayız. 

Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerimiz şuan itibariyle tamamlandı. Ama bundan 

sonra yeni değerlendirmeler olmayacağı anlamına gelmiyor bu. Ama şuan itibariyle yerel 

yönetimdeki, yerel yönetimlerdeki değerlendirmelerimizden ziyade, parti olarak kongrelerimize 

odaklandık. Çünkü Kasım ayı içerisinde biliyorsunuz hem bazı il kongrelerimizi de gerçekleştireceğiz. 

Ve 2017 içerisinde büyük oranda biz il kongrelerimizi tamamlayıp, büyükşehirlere başlamak istiyoruz. 

Çünkü muhtemelen tarih değişebilir ama 12 Eylül 2018’de biz büyük kongremizi gerçekleştirmeyi 

planlıyoruz. Peki, değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. 


