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SUNUCU: Ankara’dan günaydın, Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal’la gündemdeki
gelişmeleri değerlendireceğiz, hoş geldiniz efendim.
MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
SUNUCU: Son günlerde görüyoruz siyasette karşılıklı açıklamalar ve bu açıklamalara gelen tepkiler
üzerinde devam eden polemikler var. İsterseniz onunla başlayalım. Çünkü partinizi de ilgilendiren
ayağı da var bunların şüphesiz. Bu tartışmaların içindeki isimlerden biri AK Parti Eski MKYK Üyesi
Ayhan Ogan ve onun bir devlet kuruluyor, kurucusu da Tayyip Erdoğan sözleri. Bunları
benimsemediğine dair elbette partinizden açıklamalar geldi fakat tartışma devam ediyor. Önce bu
sözlerle ilgili yorumunuzu alalım. Çünkü bugün verdiğiniz demeçte de siz diyorsunuz ki devleti
yeniden yapılandırıyoruz ve bunun mimarı da Erdoğan. Kasıtlı mıydı yoksa siz kendi yorumunuzu mu
ortaya koyuyorsunuz?
MAHİR ÜNAL: Şimdi bizim yaptığımız şeyi söyledim. Bizim yaptığımız şey aslında AK Parti iktidarı ya da
başta bir iktidar. Devlet değişen dünyada sürekli yeniden yapılandırılan bir aygıttır zaten. Çünkü
1980'lerin dünyası yok 1990’ların dünyası yok. Bugün 2000'lerin dünyasında hızla değişen toplumsal
talepler toplumsal ihtiyaçlar karşısında devleti sürekli yeniden yapılandırmak durumundasınız bu
sadece Türkiye’ye has bir şey değil. Yani bu bütün devletler için geçerli çünkü toplumsal talepler
toplumsal ihtiyaçlar değişiklikçe devlet dediğimiz aygıtı da yeniden yapılandırırız, güncelleriz, reforme
ederiz bu sürekli olarak yapılan bütün ülkelerin yaptığı bir şey ve bizim de AK Parti olarak 15 yıldan
beri en güçlü tarafımız reformcu tarafımız. Dolayısıyla en son 16 Nisan’daki siyasal sistem değişikliği
de bu yeniden yapılandırmanın aslında bir parçası. Tabii Sayın Ayhan Ogan bir ne kastettiğini daha
sonra defaten açıkladı. AK Parti de bu açıklamaya karşı hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan düzeyinde
hem sözcüleri düzeyinde bu açıklamaya karşı tepkisini koydu ama tabii burada özellikle ana
muhalefetin bu mesele üzerinden son dönemdeki köpürtülen yaşam tarzı kaygısı tartışmalarıyla
birlikte oradan başka bir siyasal tartışma alanı ana muhalefet oluşturmak istedi. Ve bunun daha fazla
uzatılmasının da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü toplum sürekli olarak değişen ve sürekli
olarak kendi dinamiklerini üreten bir yapı 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 80 milyonluk ülkede siz
bazı olayları öne çıkarıp bu olaylardan bir kombinasyon oluşturup bir fotoğraf oluşturup bakın yaşam
tarzı kaygısı var diyebilirsiniz ama bu yaşam tarzı kaygısı olduğu anlamına gelmez. Şimdi biz 16.
yılımızı kutluyoruz bu sene. 16 yıldan beri AK Parti bu ülkede bütün yaşam farzlarının güvencesi
halinde gelmiş. Çünkü AK Parti yaşam tarzına müdahaleyle mücadele ederek bugüne gelmiş yani
insanların kılığı, kıyafeti, inancı, tercihlerine yapılan baskılarla mücadele ederek AK Parti iktidar
olmuş. O yüzden AK Parti döneminde herhangi bir şekilde bir kesimin ya da bir topluluğun yaşam
tarzına müdahale diye bir şey söz konusu olamaz.

SUNUCU: Bu devletli yeniden yapılandırıyoruz cümlesiyle birlikte aslında ana muhalefetin de dile
getirdiği kurucu değerler yani devletin ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerleriyle bir çelişki ya da
onları bir tarafa bırakarak bir yeniden yapılandırılma. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun bir sözü var pardon.
Aslında laikliğe v Atatürk ilkelerine yönelik bir harekettir bu şeklinde aslında bu yeniden yapılandırma
da böyle bir soru daha ortaya çıkıyor mu ne dersiniz?
MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın derler ki; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şimdi işe bakalım. Biz en son 16
Nisan’da bir 18 maddelik anayasa değişiklik paketi değişikliği yaptık. Peki bu 18 maddelik anayasa
paketi değişikliğinin içerisinde anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir değişiklik teklifi var
mı? Ya da AK Parti’nin anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili yani Cumhuriyet, Cumhuriyetin temel
kazanımları ve işte diğer hususlarla ilgili herhangi bir teklif söz konusu mu? Ve AK Parti bu konuda
hassasiyetini defalarca ifade etmiş ve son iç tüzük değişikliği ile de bu konudaki hassasiyetini ortaya
koymuşken şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin yapmak istediği ısrarla bir kafa karışıklığı. Şimdi dün
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü eline bir belge almış ve belgeyi kameraların karşısında bu nedir
diye soruyor.
SUNUCU: Bülent Tezcan’dan söz ediyoruz.
MAHİR ÜNAL: Yani bakın diyor başkanlık güvenlik ofisi diye bu diyor yani azıcık üstüne baksa bunun
KOM Daire Başkanlığının bir metni olduğunu görecek ve bugün de zaten bununla ilgili ilgili birim
açıklama yaptı. Şimdi maksat burada top belgenin ne olduğunu kendileri de biliyorlar maksat burada
hakikati aramak ya daha burada işte gerçekten ne olduğunu ortaya koymak değil maksat burada kafa
karışıklığı oluşturmak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorlar ki bizim laiklik konusunda yani
laikçilik demiyorum bakın yani bir din, bir inanç haline getirilmiş laikçilik demiyorum yani bütün
devletin bütün inanç kesimlerine eşit mesafede durması anlamında laiklikle ilgili bizim duruşumuz
belli ve o Recep Tayyip Erdoğan ki Mısıra gittiğinde Mısıra laikliği tavsiye etmiş bir
Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi bir laiklik kaygısıyla ya DA
işte geçtiğimiz gün evrimle ilgili ya da cihatla ilgili bir takım tartışmalar ortaya çıkardılar. Şimdi
efendim cihat kavramı neden müfredata konmuyor. Şimdi biz yıllardan beri diyoruz ki eğer siz bir şeyi
inancınıza, geleneğinize, kültürünüze, medeniyetinize dair bir kavramı siz doğru bir şekilde
anlatmasanız birileri onu alır yanlış anlatır, merdiven altında anlatır ve ortaya DAEŞ çıkar ortaya
intihar bombacısı çıkar. Bunların doğru anlatılması gerekiyor diyoruz. Şimdi yıllardan beri Cumhuriyet
Halk Partisi biz bu toplumun dini değerleri, inançları doğru şekilde anlatılmalıdır dedikçe bu
anlatılanlar bu toplumun inancına tarihine, kültürüne dair doğru şekilde anlatılması gerekenleri
yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi irtica olarak değerlendirdi. Burada Cumhuriyet Halk Partisinin bir
hakikat arayışı ya da gerçeğin peşinde bir yeni inşa kaygısıyla bunları yapmadığını biliyoruz. Daha çok
kafa karışıklığı oluşturmak amaç.

SUNUCU: Bu Ayhan Ogan meselesini kapatmak için soruyorum. Hala parti üyesi değil mi kendisi?
MAHİR ÜNAL: Ayhan Ogan bir dönem AK Parti MKYK üyeliğini yaptı fakat Ayhan Ogan açık bir şekilde
dedi ki ben sivil dayanışma platformu başkanlığı yapıyorum ve bu konuşmalarımı da orada ifade ettim
sivil dayanışma platformu başkanı olarak ben bunları söylüyorum. AK Parti temsilcisi ya da AK Partinin
bir üyesi olarak bunları söylemiyorum dedi:

SUNUCU: Yani kağıt üzerinde AK Partinin Üyesi halen.
MAHİR ÜNAL: AK Partinin üyesi olup olmadığını bilmiyorum.
SUNUCU: Şu anlamda soruyorum. Bir yaptırım uygulanacak mı? Yani bir kınama bir disiplin vesaire
çünkü bu yönde de çağrı var. Eğer sahip çıkmıyorsa kapının önüne koysun dedi Kılıçdaroğlu genel
başkanınıza hitaben.

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın burada Ayhan Ogan’ın sözlerinde bir isyan çağrısı yok. Ayhan Ogan burada
açık bir şekilde diyor ki; ben bir fikri söylem yani bir fikir, bir düşünce ortaya koydum ve ortaya
koyduğum şey de şu; vesayet düzeni ortadan kalkıyor ve Cumhuriyetin temel değerlerinin ve
kazanımlarının 1960 darbesiyle birlikte ortadan kaldırıldığını düşünüyorum ve 1960 darbesinden
sonra Cumhuriyetin temel idealinin, iradesinin, değerlerinin ortadan kaldırılıp ortaya bir vesayet
düzeni inşa edildiğini söylüyorum ve bugün gol vesayet düzeninin inşa edildiği devlet yapısının da
değiştirildiğini söylüyorum diyor. Şimdi bir insanın düşüncesini ifade etmesinden dolayı o insana bir
siyasi partinin yaptırım uygulaması öncelikle bir savunma almayı gerektirir ki eğer savunmasında
derse ki ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılmasından yanayım derse o zaman siz ona bir yaptırım
uygularsınız ama kendi açıklamasında diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletini kimse yıkamaz ben
Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden yapılandırıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1960'tan
sonra bir vesayet rejimi tarafından ele geçirildiğini ve bu vesayet düzeninin tasfiye edildiğini ve
Cumhuriyetin temel değerleri ve kazanımları etrafında devletin yeniden inşa edildiğini söylüyorum
diyor. Şimdi eğer siz bir insan düşüncelerini ifade etti diye yani bir yıkım ya da bir ortadan
kaldırmaktan bahsetmiyor burada Ayhan Ogan. Burada asıl şu soruyu sormak gerekiyor. Cumhuriyet
Halk Partisi son dönemde özellikle bunu bize Cumhuriyet Halk Partisi sorduğu için bunu söylüyorum.
Şimdi Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın diyor ki 15 Temmuz tiyatrodur diyor, kontrollü darbedir
diyor ömür taraftan aynı ilin milletvekili diyor ki; hayır böyle bir şeyi yok bu bir kalkışmadır diyor.
Şimdi diğer taraftan bakıyorsunuz bir CHP milletvekili diyor ki; PKK’nın eylemlerine ilişkin cenazeden
yani PKK cenazelerine katılmaktan tutunda söylemini dile getirmeye kadar. Bir diğer milletvekili bizim
bunlara katılmamız söz konusu değil diyor. Yani bunu bize söyleyen CHP’nin öncelikle kendi içerisinde
bir ortak tutum, tavır ve devletin temel değerlerine ve ülkelerine terör örgütüne müzahir olmaya
varıncaya kadar kendi düşüncelerini ifade ettiğini de kendi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi ne
diyor, düşüncelerini ifade etmiştir diyor. Türkiye bunu düşünce özgürlüğü etrafında
değerlendirmelidir diyor. Şimdi öncelikle bize bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin bunlara
dönüp bir bakması gerektiğini düşünüyorum.
SUNUCU: Yani Ogan’ın düşünce özgürlüğü etrafında bu cümleleri sarf ettiğini ve bir yaptırım
gerekmediğini düşünüyorsunuz.
MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın Ayhan Ogan dese ki; ben devletin yıkmayı kastettim dese ifadesinde tabi ki
böyle bir ifadeye dönük AK Parti gereğini yapar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin bu bir bardak suda
fırtına koparan tavrının altında yatan nedeni anlıyorum. Dediğim gibi o oluşturmak istediklerini yaşam
tarzı kaygısını bunun üzerinden inşa etmek istiyorlar fakat dediğim gibi hem Cumhurbaşkanımız,
Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz tek devlet diyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletidir ve bunun
dışında her şey laf ı güzaftırdır dedi, başbakanımızın açıklamaları var. Bizim yaptığımız parti sözcüsü
olarak yazılı açıklama var. Ve Ayhan Ogan’ında yaptığı bir açıklama var ve açıklamasında da diyor ki

asla ve kata ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yıkılmasını gibi bir şey söyleyemem çünkü benim
ömrüm bu devleti savunma ve bu devletin bekası için mücadele etmekle geçmiştir. Benim kastettiğim
vesayet düzeninin tavsiye edilmesi ve devletin yeniden inşa edilmesidir diyorken şimdi siz hangi
gerekçeyle bu yöndeki düşüncelerini ifade eden bir kişiyi parti üyeliğinden ihraç edeceksiniz?
SUNUCU: Mustafa Akaydın’ın açıklamalarına gerçi biraz değindiniz ama söylediğiniz çerçevede o da
bir düşünce özgürlüğü olarak algılanamaz mı?

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın düşünce özgürlüğünü biz şu şekilde ifade ediyoruz yani daha doğrusu ifade
özgürlüğü diyelim. İfade özgürlüğü hukuk felsefesi açısından bireyin vicdanı bir yasa ile çeliştiğinde
bireyin kendi vicdanını takip etme hakkına sahiptir. Buna vicdani hak duyuyoruz. Bu konudaki
düşüncesini de ifade etme hakkına sahiptir dolayısıyla bireysel bir haktır temel bir haktır. Ama şimdi
eğer siz bir siyasetçiyseniz bir siyasi partinin milletvekiliyseniz ve bir milletvekili aynı zamanda Türkiye
milletvekilidir. Siz eğer kalkıp 15 Temmuz’da çıplak elleriyle kendi devletini ülkesini bir işgalden
koruyan halka ve onların verdiği mücadeleye tiyatro diyorsanız bu öncelikle mahşeri vicdanı yaralar
ve mahşeri vicdanda büyük bir yara açar. Ve bunu söylerken de bir FETÖ ağzıyla konuşuyorsanız
çünkü FETÖ ağzı ifadesini altını çizerek söylüyorum. Şimdi FETÖ’nün bütün dünyada hazırlayıp
dağıttığı bir kitap var 15 Temmuz tiyatrosu diye ve dağıttığı bir kitap var ve biliyorsunuz birinci
aşamada FETÖ’cüler bu işe tiyatro dediler ve ısrarla bunun dünya basınında da bir tiyatro olduğunu
anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bir Türkiye milletvekili o gece bu ülkeyi işgal etmek için harekete geçmiş
bir terör örgütünün diliyle, ağzıyla konuşamaz, bunu kabul edemeyiz. Ve şimdi bakın Cumhuriyet Halk
Partisinin neresini ele alacaksınız da neresinden tutacaksınız? Şimdi ben Kültür ve Turizm Bakanlığı
yaptım ve turizmin ne kadar hassas olduğunu çok iyi biliyorum. Hele hele Antalya gibi o yüzden Sayın
Çetin Osman Budak’ın açıklaması da bu anlamda önemli bir açıklamadır. Çünkü geçmişte Sayın Çetin
Osman Budak da Antalya Ticaret Odası Başkanlığı yaptı, turizmle yakından ilgilidir. Oda biliyor genel
başkanlığın FOCUS dergisine verdiği röportajın ne anlama geldiğini. Özellikle Muğla’dan, İzmir’e kadar
Ege, Akdeniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu açıklamanın çok büyük bir zararını görecek
önümüzdeki günlerde ve o bölgelerinde de bu açıklamaya yönelik çok büyük bir tepki var. Şimdi
Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki; biz sayın genel başkanımız herhangi bir şekilde turistleri uyarmadı.
Şimdi bir genel başkan yurtdışında eğer diyorsak ki, Türkiye’de can, mal, mülk güvenliği yok diyorsa
bu şey demektir, Türkiye’ye gitmeyin demektir bu kadar basit. Şimdi bakın Türkiye’den transfer olmuş
futbolcular bile yabancı futbolcular bile bu konuda daha hassaslar. Yani Türkiye’ye gelmiş Türkiye’de
futbol oynamış futbolculara Türkiye’yi sorduklarında Türkiye ile ilgili memnuniyetlerini dile getirirken
bugün bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanının bir Alman dergisine Türkiye’yi şikayet
etmesi ki bu ilk değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de can, mal, mülk güvenliği yoktur demesi
ilk değil daha önce de bunları defalarca söyledi.

SUNUCU: Nereye söylediğinin de önemi var.
MAHİR ÜNAL: Nereye söylediğinin de önemi var ama şimdi ben asıl şunu söylüyorum. Biz artık CHP’yi
de konuşmaktan da yorulduk. Yani biz sürekli CHP’yi de konuşmak istemiyoruz ama her gün yani
tamam CHP’yi konuşmayalım diyoruz ama bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor FOCUS dergisine
bir röportaj veriyor ülkesini şikayet ediyor. CHP’yi konuşmayalım diyorsunuz bir bakıyorsunuz bir
milletvekili çıkıyor 15 Temmuz kontrollü darbedir diyor. CHP’yi konuşmayalım diyorsunuz bakıyoruz

biz CHP’li milletvekili çıkıyor PKK’ya müzahir açıklamalar yapıyor. Yani şimdi biz CHP’yi konuşmaktan
hiç memnun değiliz. Biz mesela ben bu hafta bizim AK Partimizin 16. kuruluş yıldönümü. Biz mesela
AK Parti’yi konuşmak istiyoruz.
SUNUCU: O zaman AK Parti’ye geçelim AK Parti’yi konuşmaya başlayalım. 16. kuruluş yıl dönümünü
kutlamaya hazırlanıyorsunuz ve genel başkan olduğundan bu yana aslında Recep Tayyip Erdoğan’ın
Cumhurbaşkanın yaptığı konuşmalarda metal yorgunluğu ifadesi öne çıkıyor hatta en son
milletvekilleri ile yaptığı ve toplantıda basına sızan bilgilere göre yorulan varsa çekilsin ifadesini
kullandığını biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanının. Şimdi yaklaşan kongre süreci ile birlikte bunları
değerlendirdiğimizde yani şimdiden bırakacak olan varsa bıraksın biz yerlerine kim gelecekse gelsin
biz de onlarla yolumuza devam edelim mi diyor, yoksa teşkilatta büyük bir değişimin işareti olarak mı
bunları söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı?
MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın dünya siyaset tarihinde AK Parti benzeri bir siyahi hareket hemen hemen
yok. Çünkü kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelmiş ve girdiği bütün seçimleri kazanmış her iki yılda
bir seçime girmiş yani yerel seçimler, genel seçimler üç tane referandumu kazanmış yani bir milletin
teveccühüne her seferinde mazhar olmuş bununda temel sebebi millete verdiği sözleri tutmuş kendi
milletiyle 16 yıl sonra iktidarının 16. yılında hala milletinin gözünün içine bakarak konuşabilen bir
siyasi hareketten bahsediyoruz. Ve bu siyasi hareket Türkiye’de sessiz devrimleri gerçekleştirilmiş ve
aynı zamanda 15 yıl içerisinde Türkiye’de onlarca krizi çözmüş, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her
anlamda devrim niteliğinde değişimlere imza atmış bir siyasi hareketi konuşuyor. Yine aynı zamanda
şimdi bize diyorlar ki işte siz sıfır sorunla başladınız sırf sorun haline geldi Türkiye’nin etrafı. Sanki
Libya’daki, Tunus’taki, Mısır’daki, Suriye’deki, Irak’taki, Lübnan’daki, Filistin’de, Ukrayna’ya kadar
yani çevremizde baktığınızda 9 tane ülke şu anda yönetilemez durumda bunlardan dört tanesi de
adeta yangın yeri durumunda. Şimdi bu 9 tane ülkenin bu duruma gelmesinin sorumlusu biz değiliz.
Burada şu soruyu sormak gerekiyor. Bölge yangın yeriyken Türkiye’yi bir istikrar adası haline getiren
güç nedir? Bu soruyu sormak gerekiyor. İşte o güç AK Parti’nin siyasette oluşturduğu istikrar ve AK
Parti siyasetinin gücü dür. Dolayısıyla böyle bir siyasi hareketten bahsediyoruz ve bu siyasi hareketin
güçlü bir liderliği var ve bu lideri ve AK Parti’yi kıymetli yapanda milletin AK Parti’ye verdiği onay ve
milletin teveccühü. Önce bunları doğru koyalım. Peki bu zaman zarfında derin tarihsel değişiklikler
yaşanmış. Bunlardan bir tanesi 2007 yılında halk oylamasıyla Cumhurbaşkanının halk tarafından
seçilmesine karar verilmiş. Bu söylediğim önemli bakın, 2007 yılından 2014 yılına kadar biz AK Parti
olarak dedik ki bakın artık Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Gelin halk tarafından seçilecek
olan Cumhurbaşkanlığına mevcut sistemle entegre edelim. 7 yıl bunu tartıştık, yaklaşmadılar ve
2014'te o gün geldi ve halk tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi halk tarafından seçilen bir
Cumhurbaşkanı siyasidir. Seçimle gelen herkes siyasidir çünkü seçim siyasetle ilgili bir şeydir. Şimdi
siyasi partinin lideri Cumhurbaşkanı olunca bu defa siyasetin merkezi olan siyasi partide bir boşluk
ortaya çıktı doğal olarak ve bunun sonucunda da bir eksen kayması yaşandı. Şimdi tekrardan
Cumhurbaşkanının siyasetçi kimliğiyle genel başkan olarak siyasi partiye dönmesi bu eksen kaymasını
ortadan kaldırdı. Ve şu anda siyaset kendi merkezine tekrardan oturdu. Şimdi doğal olarak genel
başkanımız üç yıl sonra tekrar kendi partisine döndüğünde bir şey yapıyor, ne yapıyor? Partiyi elden
geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, teşkilatları elden geçiriyor, onları
yeniden yapılandırıyor. Çünkü Türkiye’de tarihi bir değişim yaşandı yani bir siyasal sistem değişikliği
yaşandı. Dolayısıyla siyaset yapma biçimi bundan sonra değişecek bundan sonra siyaset çok kıymetli
hale gelecek geçen gün Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi dedi ki; parlamenter sistemde seçim
kazanmak bizim için dedi leblebi, çekirdek. Yeni sistem de artık seçim kazanmak çok zor %50+1'i

almak zorundasınız. Dolayısıyla yeni sisteme göre hükümeti, siyaseti, kendi partisini, teşkilatlarını
yeniden yapılandırıyor. Yeniden yapılandırırken de doğal olarak şunu söylüyor diyor ki; yeni bir yola
çıkıyoruz 16 yılının sonunda şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz yeni bir yola çıkıyoruz yeni bir
yola çıkarken eğer yorgun olduğunu düşünen varsa bu yolculukla ilgili çekinceleri olan varsa bunlar
baştan söylesinler. Bir de Cumhurbaşkanımızın söyledi yine kıymetli bir şey var. Cumhurbaşkanımızın
yorgunluktan kastettiği ve yorgun diye tanımladığı AK Parti’nin ilkelerinden ve değerlerinden
uzaklaşma halidir yorgunluk. Eğer AK Parti’nin değerlerinden, ilkelerinden uzaklaşan kim varsa
bunlarla yolumuzu biz ayırırız. Mesela dünkü yaptığı konuşmada özellikle de bunu söyledi. Nedir AK
Parti’nin ilkeleri? 1-) Biz her zaman şunu söyledik. Türkiye’nin kazanacağı durumlarda biz her zaman
kaybetmeye razıyız. Türkiye kazansın biz kaydedelim. Biz asla hiçbir zaman bir siyasetçi olarak kendi
çıkarlarımızı, kendi kimliğimizi asla Türkiye’nin çıkarlarının önüne koymayız. Biz asla milletin bize
verdiği gücü kendi heva ve hevesimiz için kullanamayız. Bunlar ve daha birçok şey devleti, insanı yaşat
ki devlet yaşasın dan tutunda bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın defaten ifade ettiği birçok değer ve
ilkeden uzaklaşan her kim varsa o yorgunluk hali yaşıyor demektir.
SUNUCU: Anladım. Şimdi Cumhurbaşkanının parti organlarıyla sık sık toplantı yapması, uyarılarda
bulunması 2019'u hedef gösteriyor ama yenilenin, hızlanın, hareketlenin mesajı da acaba 2018
ortalarında bir erken seçime hazırlık mı sorusunu gündeme getiriyor?
MAHİR ÜNLÜ: Yok, hayır, hayır, hayır. Yani teşkilat başkanımız da açıkladı herhangi bir şekilde bir
erken seçim düşünmüyoruz, seçimleri vaktinde yapacağız ve biz şu anda özellikle kongrelerimize
odaklanmış durumdayız. Belde kongrelerimize başladık sonra ilçe kongrelerimiz sonra il kongrelerimiz
sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz ve tabii aslında kongreler yapılırken bir şey de yapılıyor.
AK Parti’nin işte demin sözünü ettiğim yenilenmesi ve AK Parti’nin kendini yeniden yapılandırma
süreci gerçekleşiyor.
SUNUCU: Son beş dakikamıza girdik. AK Parti’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarından da biraz söz
etmek gerekiyor burada, Pazartesi günü Ankara’da olacak. 16 yılı geride bıraktı AK Parti. Bu 16 yılda
neler yaşandığını anlattınız ama o gün neler olacak, nasıl bir tören planlıyorsunuz?

MAHİR ÜNAL: Şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sade bir tören gerçekleştireceğiz. AK Partimizin
ak sevdası 16 yaşında dün başladık AK Parti’nin yıl dönümünü kutlamaya aslında. Bugün yarında
devam edeceğiz ama 14 Ağustos günü saat 18:00'de Sincan’da orada Harikalar Diyarında bir
Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle birlikte bir sergimiz var. 2001'den 2017'ye kadar bir zaman tüneli
şeklinde bu 16 yılı anlatan fotoğraflarla anlatan bir sergimiz var. Bu 16 yıl içerisinde AK Parti ile ilgili
çıkmış bütün yayınlardan oluşan bir kütüphanemiz var. AK Parti kitaplarının, AK Parti ile ilgili çıkan
yayınların tanıtıldığı ve 16 yılda AK Partinin seçim müziklerinden oluşanda bir konserimiz var. İşte
orada davetlilere o gün bazı ikramlarımız olacak. Sonra Cumhurbaşkanımız önce Başbakanımızın
sonra Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla törenler tamamlanacak. Yaklaşık 5800 davetlimiz var.
Belde belediye başkanlarımız, belde başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe
kadın kolları, gençlik kolları, il kadın kolları, gençlik kolları, il belediye başkanlarımız, büyükşehir
belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, kurucu üyelerimiz daha önceki dönem
milletvekillerimiz yani AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti bayrağını onurlu bir şekilde
taşımış ve onurlu bir şekilde bırakmış bütün yol arkadaşlarımızla 14 Ağustos günü birlikte olacağız.

SUNUCU: 11. Cumhurbaşkanı Gül ve Eski Başbakan Davutoğlu’na da davetiye gitti, geri dönüş oldu
mu?
MAHİR ÜNAL: Onlara hem davetiye hem de bizzat kendilerini arayıp davet edeceğiz.
SUNUCU: Edilecekler.
MAHİR ÜNAL: Tabi ki.
SUNUCU: Şöyle bir yaklaşık iki dakika kaldı bu 16 yıla baktığınızda önümüzde de 2019 gibi bütün siyasi
partiler açısından da çok ciddi bir sınav var. Nasıl bir strateji nasıl özetlersiniz bunu geçmişin
deneyimleriyle 2019 hedefini?
MAHİR ÜNAL: Şimdi dediğim gibi AK Parti yeni bir atılım dönemine giriyor. Bizim 2012 siyasi vizyon
belgemiz ve ondan sonra ki seçim beyannamelerimizde hep ifade ettiğimiz 2023 hedefleri. Yani
Cumhuriyetin 100. Yılı hedefleri bizim için çok kıymetli. Ve aslında bütün bu çabamız, gayretimiz 2023
hedeflerimiz 2023 hedeflerini gerçekleştirmek. Yani Türkiye’yi 500 milyar ihracattan dünyanın en
büyük on ekonomisi arasına sokmaya 25 bin dolar kişi başına düşen gelire taşımaya, bunları
gerçekleştirebiliriz ya da bunlara yaklaşabiliriz ama biz çabamızı asla terk etmeyeceğiz. Şimdi şunu da
unutmamak gerekiyor. Buradan ana muhalefet partisine de sesleniyorum. Lütfen Türkiye dört tane
terör örgütüyle savaşırken, Türkiye 15 Temmuz gibi bir işgal davasının yaralarını sarmaya ve
normalleşmeye çalışırken Türkiye’yle ile uğraşmayın. Sorumlu siyasetle muhalefetinizi yapın ama
düşmanlık yapmayın. Çünkü şu anda Türkiye’nin sorumlu siyasete, sorumlu muhalefete ihtiyacı var ve
tabi ki muhalefet alternatif olmaktır, düşman olmak demek değildi.
SUNUCU: Peki çok teşekkürler, sağ olun efendim.
MAHİR ÜNAL: Ben teşekkür ederim.
SUNUCU: Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Sayın Mahir Ünal sorularımızı yanıtladı.

