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Dolayısıyla AK Parti’nin doğum gününü gölgeleyecek bir takım spekülasyonların ya daha farklı 

demeçlerin tartışmaların içerisine bugün girmek istemeyiz ama bunlara yarın gereken cevapları tabi ki 

veririz. Özellikle bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin kullandığı son derece provakatif, 

tahrikkar dili asla kabul etmediğimizi daha önce ifade ettik ve siyasette de böyle bir diline olmaması 

gerektiğinin altını çizdik ve dediğim gibi yarın bunlara gereken cevapları biz vereceğiz. Kumpasla ilgili 

şunu söylemek isterim. Kumpas denildiğinde akla bu ülkede evet FETÖ gelmektedir. Sivil toplum 

örgütü görünümlü bu yapının bir paralel devlet yapılanması olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla 

kimlerin ittifak içerisinde olduğu bugün açık bir şekilde görülmektedir. Hem söylem olarak hem üslup 

olarak ve kumpas denildiğinde bizim aklımıza evet kaset kumpası gelmektedir ve sonrası gelmektedir. 

Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin kullandığı dil söylem ve üslupla ilgili söyleyeceğimiz 

çok şey var ama bugün AK Parti’nin doğum günü AK Parti’nin kuruluş yıldönümü o yüzden 

cevaplarınızı biz yarına erteliyoruz. Eğer dediğim gibi AK Parti’nin doğum günü ile ilgili kuruluş 

yıldönümüyle ilgili sorularınız varsa bunları seve seve cevaplandırayım. Buyurun.. 

 

MAHMUT GÜRER: Efendim eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bir prensip kararı vardı daha önce, 

parti programlarına katılmamıştı çok kez düzenlenen etkinlikleri, bu kez kuruluş yıldönümüne 

katılacak mı ve bizimle paylaşabileceğiniz AK Partili eski siyasetçiler var mı katılacak olan başka? 

Yanıtlarsanız memnun olurum.  

MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar bugünkü kuruluş yıldönümü etkinliğimize Sayın Abdullah Gül 11. 

Cumhurbaşkanımız katılamayacağını bildirdi, mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem 

de Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini bizzat arayarak davet etti. Sayın daha önceki başbakanımız 

Ahmet Davutoğlu’nu bizzat ben arayarak davet ettim ve Sayın Ahmet Davutoğlu katılacak ve Eski 

Meclis Başkanlarımız Sayın Bülent Arınç, Sayın Köksal Toptan, Sayın Cemil Çiçek, Sayın Mehmet Ali 

şahin katılacaklar. Dolayısıyla sadece Sayın Abdullah Gül bugünle ilgili bir mazeret iletti. Evet başka 

soru..  Peki değerli arkadaşlar tekrardan buradan AK Partinin 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum ve 

sizlere de güzel bir gün diliyorum. 


