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SUNUCU: Haber Türk ekranlarından herkese iyi günler. AK Parti Genel merkezindeyiz. AK Parti Genel 

Merkezinin hemen girişindeki sergi salonundayız. Burada bugün çok önemli bir ismi ağırlayacağız. AK 

Parti’nin en önemli isimlerinden biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal 

konuğumuz olacak Efendim hoş geldiniz. 

MAHİR ÜNAL:  Hoş bulduk, sizde hoş geldiniz. 

SUNUCU: Teşekkür ederim sağ olun. Bizi genel merkezde ağırlıyorsunuz. Burada bir sergi var serginin 

mahiyetini sizden dinlemek istiyorum 16. yıl sergisi. 

MAHİR ÜNAL:  Evet, aslında bugün burada AK Parti’nin 16 yılı bir zaman koridoru, bir zaman tüneli. 

2001'den başlayan ve bugüne kadar gelen bu 16 yıl içerisinde yaşadığımız her şey, Türkiye’nin 

hikayesi aslında AK Parti’nin hikayesi, bir Türkiye hikayesi. Son 16 yılımızın hikayesi, bu sergiyi 

hazırlarken gördüğümüz bir şey vardı onu bir kez daha hatırladık. AK Parti güçlü bir fikir ve AK Parti 

güçlü bir duygu, milletle beraber inşa edilmiş bir duygu. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir millet aşkı 

ve tabi AK Parti güçlü bir inanç. Çünkü 16 yıldan beri milletle kurduğu ilişki ancak bu güçlü inanç 

sayesinde yani millete duyduğu inanç, kendisine duyduğu inanç Türkiye’yi 2023'e taşıma ideallerine 

duyduğu inanç ve tabii 16. yılımızın bir güzelliği de Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkan olarak 

tekrardan partimizin başına geçmiş olması. Eski paradigmayla düşündüğünüz zamanki bunu 

düşünenler hala bu şekilde düşünmeye devam ediyorlar. Yani 2007 yılında halkın cumhurbaşkanımı 

ben seçerim demesiyle aslında seçilmiş cumhurbaşkanı bir siyasi kimlik kazandı. Yani hala diyorlar ki; 

efendim cumhurbaşkanı işte şöyle olmalıdır cumhurbaşkanı böyle olmalıdır. Şunu anlamaları 

gerekiyor. Seçilmiş cumhurbaşkanı bir siyasi aktördür, bir siyasi figürdür. Dolayısıyla seçilmiş 

cumhurbaşkanıyla birlikte artık siyaset yeni bir biçim, yeni bir form kazandı. Çünkü siyaset kurumu 

aracılığı ile bir Cumhurbaşkanlığı seçiliyor ve dolayısıyla siyaset kurumu aracılığıyla seçilen 

Cumhurbaşkanı’nda  bir siyasi partiyle hele hele kurucu genel başkanı olduğu bir siyasi parti ile ilişkisi 

olması kadar doğal bir şey olamaz. O yüzden 16. yılımızda Cumhurbaşkanımızın da tekrar partisine 

dönmesiyle yeni bir ivme kazandık ve şimdi önümüzde kongreler var ve Cumhurbaşkanımız bu 

süreçte hem hükümeti yeniden elden geçiriyor.  180 günlük acil eylem planları ve hükümetin 

önümüzdeki altı ay içerisinde yapacaklarını tek tek planlaması aynı şekilde partimiz kendi içinde 180 

günlük bir eylem planı etrafında hem belde teşkilatları hem ilçe teşkilatları hem il teşkilatlarının 

kongreleri aynı şekilde belediyelerimize dönük yani 3 yıl aradan sonra liderimiz partiye geri 

döndükten sonra şimdi partiyi doğal olarak 2019'a hazırlıyor ve her şeyi aslında kurullarla birlikte 

elden geçiriyor. 

SUNUCU: Şimdi AK Parti’nin 16 yılı burada. Orada arkadaşlar bu sergiden de görüntüler verirken biz 

konuşmayla devam edelim. Hem gündemin diğer başlıklarını aynı zamanda bu 16. yaşla beraber bir 

aslında bir değişim dönüşümde yaşıyor AK Parti. Zaten siz de bahsettiğiniz. Sonra Cumhurbaşkanı 



tekrar partinin başına geldi bu kez Cumhurbaşkanı olarak geldi. Zaten kendisi de il il geziyor, nabız 

yokluyor,  teşkilatlara gidiyor verdiği mesajlar son derece önemli. Teşkilatlarda da değişim başladı. 

Parti bazı il başkanları istifa etti parti genel merkezin talebiyle hem bu istifaları sormak istiyorum. 

Neden il başkanları istifa ediyorlar zaten kongrede değişeceklerdi, neden böyle bir talebi var genel 

merkezin? Bir de bu değişimin kapsamını biraz bize açıklayabilir misiniz? Ne kadar bir değişiklik 

bekliyor AK Parti teşkilatlarından? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi değişim aslında siyaset fıtratında var siyasetin doğasında var. Doğal olarak 

siyaseten yol yürürken bir bayrak değişimi her zaman yaşanır, bu normal. Şimdi birkaç şeyi 

birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Şimdi bu süreçte cumhurbaşkanımızın kullandığı kavramlardan 

bir tanesi metal yorgunluğuydu. Metal yorgunluğu ile bu değişimleri aynı şekilde değerlendirmemek 

gerekir. Yani şöyle bir şey kimse söylemesin. İşte efendim falanca teşkilat başkanımız falanca il 

başkanımız işte görev değişikliği gerçekleşti. Dolayısıyla işte Cumhurbaşkanımızın kastettiği metal 

yorgunluk vardı ya da işte şu vardı, bu vardı o yüzden değiştirildi şeklinde bir yorumu biz parti olarak 

kabul etmiyoruz. 

SUNUCU: Nasıl yorumlayacağız? 

MAHİR ÜNAL: Biz 15 yıldan beri bunu yapıyoruz. Yani her siyasi parti kendi içerisinde ilin değişen 

dinamiklerine ya da ilçenin değişen dinamiklerine göre zaman zaman ilçe teşkilatını değiştirir, il 

teşkilatını değiştirir. Bu değişimin bir bayrak yarışı olmadığı anlamına gelmez. Bizim şimdi aynı şekilde 

siyasetin bütün alanında da şimdi bakanlıklarla da değişiklikler oluyor, genel başkan yardımcılıklarında 

da değişiklikler oluyor. Bu değişim siyasetin kendi içinde değişen konjonktürün, değişen durumların 

şimdi düşünün futbol takımları da futbolcu değiştiriyor. Şimdi eğer bir futbolcuyu oyundan aldıysanız 

bu o futbolcunun yetenekleriyle ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmez. Teknik direktör istediği gibi 

11'i oluşturur, maç sırasında istediği şekilde bazı oyuncuları alır, bazı oyuncuları oyununa dahil eder. 

Cumhurbaşkanımızın metal yorgunluğundan kastettiği temel şey kendisinin de ifadesiyle bizim 

içimizde AK Parti’nin heyecanından AK Parti’nin temel değerlerinden AK Parti’nin ilkelerinden 

uzaklaşmış ve artık bunu içselleştirmeyen ve artık bunu benimsemeyen, bunu içselleştirmediği ve 

benimsemediği halde de AK Parti ile birlikte yol yürümeye devam eden birileri varsa eğer bunlara 

dönük bir uyarıydı. Bu kişisel bir şey değil bu ilkesel bir uyarı 

SUNUCU: Özellikle de bir kişi değil vurgusu var efendim Sayın Cumhurbaşkanın her konuşmasına. 

Böyle bir tespit vardı ama böyle bir değerlendirme yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın AK Parti çok büyük bir kitle partisi merkez partisi. Yani bugün 11 milyon 

üyesi olan 2 milyona yakın teşkilat mensubu, belde başkanlarından belediye başkanlarına, meclis 

üyeleri aynı şekilde ilçe yönetim kurulularından il yönetim kurulularına kadar geniş bir aileden 

bahsediyoruz. Gençlik Kolları, Kadın Kolları, şimdi eğer size sık sık bu geniş ailede temel değerlerinizi, 

temel ilkelerinizi, istikametinizi hatırlatmazsanız istikamet üzere kalamazsınız. Yani 

Cumhurbaşkanımızın metal yorgunluğu demesi kibir, tevazu yani temel değerler konusunda sık sık 

uyarıda bulunmasını birileri şu şekilde anlıyor. Yani sanki bunu yapanlar var da bunlara dönük bir 

uyarı. Hayır şimdi eğer bir konuda siz ilişkinizi korumak istiyorsanız değer verdiğiniz bir evladınız 

arkadaşınız varsa zaman zaman onunla konuşmanızda ne yaparsınız? Onunla olan ilişkinizdeki kırmızı 

çizgilerinizi konuşursunuz, hatırlatırsanız. Şimdi Cumhurbaşkanımız bu geniş aileye zaman zaman 

hatırlatmalarda bulunuyor. Yola çıkarken hangi değerlere sahiptik, hangi ilkelerle yola çıkmıştık. 

Diğergamlık ne demek, tevazu ne demek, alçakgönüllülük ne demek? Çünkü sürekli de biz ne 



yapıyoruz aslında? Bir sirkülasyon yaşıyoruz. AK Parti’ye sürekli de yeni üyeler kaydediliyor. AK 

Partiye yeni taze kanda geliyor. O gelenlere de Cumhurbaşkanımız bu partinin ilkelerini, değerlerini 

hatırlatıyor. Diyor ki; biz diğergam bir partiyiz. Biz Türkiye kazanacaksa bir kaybedelim diyecek kadar 

diğergam bir hareketin mensuplarız. Şimdi bu ülkelerin hatırlanmasını kişisel olarak değil dediğim gibi 

ilkesel olarak değerlendirmek lazım. 

SUNUCU: Abdullah Gül’ün açıklamasını hatırlatayım o zaman bu noktada. 16. yıl dolayısıyla 

yayınladığı bir mesajda, orada kurucu değerler vurgu yapıyor. Kurucu değerlerei de geri dönülmesi 

gerektiği mesajı.  Onu da çerçevede mi değerlendirmek gerekir? AK Parti kurucu değerlerden 

uzaklaştı mı ki böyle bir yorum yapılıyor. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın 16. yılınızdaysanız ve 16 yıldan beri de 15 yıldan beri de iktidardaysanız ve 

bu iktidarınız esnasında da özellikle son 4 yıl boyunca çok büyük krizler yaşanmış büyük badireler 

atlatmış, dört tane terör örgütüyle mücadele eden, kendi ayakları üzerinde durmanın bir bedeli 

olarak kendisine operasyon çeken süper güçlere ya da küresel güçlere karşı da bir duruş 

sergiliyorsanız sizin hatırlamanız gereken en temel şey güç aldığınız merkezdir.  Yani değerleriniz ve 

ilkelerinizdir. Şimdi 11. cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün de altını çizdiği husus 

Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği husustur. Yani burada değerlerden uzaklaşmak olarak bunu 

anlamak yerine değerleri koruma konusundaki hassasiyet olarak bunu görmek gerekir. 

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu konudaki hassasiyetini hem yeni bu siyasi yolculuğa 

katılanlar için hem de devam edenler için bunu sık sık hatırlatıyor. Benim bazen söylediğim bir şey 

vardır, insanın en güzel danışmanı nedir? İnsanın en güzel danışmanı ölümdür. Şimdi bizim ölümü 

hatırlamamız bizi istikamet üzerinde tutar. Bizim değerleri hatırlamamız, bizim karakterimizi, 

kimliğimizi, kim olduğumuzu hatırlamamız bizim istikamet üzere kalmamızı sağlar. Bunların 

hatırlatılmasından birilerinin rahatsız olması da tabii ayrı bir konu 

SUNUCU: Aslında bu istifalar, sözlerinizden şunu anlıyorum yanlışsam düzeltin ne olur. Şu anda işte 

istifa ediliyor, teşkilatlarda çok köklü bir değişiklik olacak. O gidem isimler aslında partinin dışına 

gitmeyecekler yine partide çalışmaya devam edecekler. Yine zaten davanın isimleri diyorsunuz. 

MAHİR ÜNAL: Ben her zaman şunu söylüyorum, açıklamalarında da ifade ediyorum. Biz AK Parti’nin 

bayrağını onurlu bir şekilde taşınmış ve onurlu bir şekilde bayrağı teslim etmiş her arkadaşımızla 

yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben bu partide grup başkanvekilliği yaptım, ben bu partide bakanlık 

yaptım, ben bu partide şu anda genel başkan yardımcılığı yapıyorum. MKYK üyeliği yaptım. Şimdi 

benim bakanlıktan ayrılmam demek ya da benim grup başkanvekilliğinden ayrılmam demek benimle 

ilgili bir sorun değil görev değişikliği ile ilgili bir meseledir. Yani ben bu partinin bir neferiyim bugün 

bakan olarak yarın genel başkan yardımcısı olarak yarın başka bir mevkide bana nerede görev verilirse 

bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, bu ülkenin hedeflerinin gerçekleşmesi için bana nerede görev 

verilirse ben orada bu görevi yerine getirmekle sorumluyum. Eğer ben kalkıp hayır efendim ben bu 

görevi beğenmiyorum ben bu görevi yapacak adam mıyım dersem işte o zaman ilkelerimden 

uzaklaşmış olurum, değerlerinden uzaklaşmış olurum. O zaman ben nefsime işin içine katmış olurum 

o zaman ego mu, beynimi işin içine katmış olurum. Oysa AK Parti kendinden geçmiş, serden geçmiş, 

ülkesi için ülkesinin geleceği için davası için kendinden vazgeçmiş insanların yürüttüğü kutlu bir 

yürüyüştür.  

SUNUCU: Cumhurbaşkanı bu tüm bu vurguları daha aslında bunu kapsıyor. 



MAHİR ÜNAL: Bütün bu vurguları Cumhurbaşkanımızın bur vurgularını bu çerçevede değerlendirmek 

lazım 

SUNUCU:  Son olarak şunu da sorayım teşkilatlardan diğer gündemdeki başlıklara geçelim. İl 

Başkanları istifa etti daha çok istifa gelecek mi genel merkezin talebi doğrultusunda? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın bu değişiklikler herhangi bir şekilde yapının kendi iç kurullarının istişareleri, 

örüşmeleri ve bu bayrak değişiminin karşılıklı olarak konuşulmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunları 

dışlama ya da süreç  dışına çıkarma olarak değerlendirmemek lazım. 

SUNUCU: Bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklaması oldu. Yine tartışma yaratan bir 

açıklamaydı. Aslında kime söyledi acaba diye de yorumlara neden oldu. Kimse benim adıma racon 

kesmesin, kesilecekse ben keserim dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kime dedi Sayın 

Cumhurbaşkanı bunu, siz nasıl yorumladınız efendim bu sözleri? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi AK Parti adına konuşan kim varsa onlara söyledi, yani AK Parti adına konuşanlar 

bellidir. AK Parti her siyasi parti gibi kendi içinde bir grup disiplini olan, bir siyasi disiplinli olan bir 

partidir. Yani bizim genel başkanımız belli, genel başkanvekilimiz belli, genel başkan yardımcılarımız 

belli. Aynı şekilde parti sözcümüz belli. Şimdi AK Parti adına kimin konusu canı ak parti belirler şimdi 

bizim milletvekillerimiz aynı şekilde bakanlarımız bunların konuşmaları da Sayın Başbakanımız ve 

bakanlarımızın konuşmaları Dışişleri Bakanımız, eğer dış politikayla ilgili bir konu varsa Dışişleri 

Bakanımız konuşur. Ya da Adalet Bakanımız yargıyla ilgili bir konuda konuşur. Şimdi tarımla ilgili bir 

konu varsa Tarım Bakanımız konuşur. Ya da Cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir konu varsa 

Cumhurbaşkanlığı sözcümüz konuşur. Ama şimdi Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ifade 

ettiği gibi sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde şimdi öyle yazarlar ortaya çıktı ki öyle sosyal 

medya fenomenleri ortaya çıktı ki öyle televizyon yorumcuları ortaya çıktı ki sanki AK Parti’nin genel 

başkanıymış gibi ya da sanki AK Parti’nin sözcüsüymüş gibi konuşuyor. Şimdi bir insanın bir 

akademisyenin ya da bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka bir şeydir AK Parti adına 

konuşması başka bir şeydir. Bir akademisyenin, gazetecinin AK Parti’nin icraatlarına dönük yani şu 

uygulama güzel bir uygulama dış politikadaki şu hamleyi ben beğendim demesi başka bir şeydir, AK 

Parti şunu yapmalıdır da diyebilir. Yani AK Partiye bir akademisyen ya da bir gazeteci televizyonda AK 

Parti ile ilgili tavsiyelerde de bulunabilir. Yani AK Parti’nin bakış açısı burada şöyle olmalıdır da 

diyebilir. Ama şimdi eğer size çıkıp ta AK Parti Genel Başkanı gibi konuşuyorsanız yani talimat 

vermekten, ifadesinden tutunda işte siz gününüzü göreceksiniz diye birlerini tehdit ediyorsanız AK 

Parti adına bir dil kullanıyorsanız yani Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle tam da yerine oturduğu için o 

ifadeyi kullandı. Şimdi CHP’liler bu ifadeden rahatsızlar. Yani siz AK Parti adına racon kesiyorsanız 

Recep Tayyip Erdoğan buna izin vermez AK Parti buna izin vermez. 

SUNUCU: Nereden alıyorlar bu gücü? 

MAHİR ÜNAL:  Şimdi bakın bir dönem Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte genel 

başkanlıktan ayrılmasıyla birlikte bir boşluk yaşandı. Siyasetin merkezi siyasi partidir. Şimdi lider genel 

başkanlıktan ayrılıp siyasi partiden ayrılınca doğal olarak siyasetin merkezinde bir boşluk oluştu. Yani 

siyasetin merkezinde bir eksen kayması yaşandı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın tekrar siyasete 

dönmesiyle tekrar genel başkan olmasıyla şimdi o boşluk doldu, bu eksen kayması ortadan kalktı ve 

eksi merkezine oturdu. Dolayısıyla şu anda kimsenin herhangi bir şekilde AK Parti adına konuşması 

değil. Çünkü bu konuşmayı Cumhurbaşkanımız ikinci kez yapıyor ama ikinci kez artık sert bir şekilde 



yapıyor, çok net bir şekilde yaptı. Şimdi bu  Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili de burada birkaç şey 

söylemek istiyorum. Racon kelimesine takıldılar. Şimdi Anadolu’da bir ifade vardır. Anadolu’da derler 

ki biz halva demesini de bildiririz helva demesinde biliriz. Derler şimdi Cumhurbaşkanımız herkesle 

kendi diliyle konuşur, anladığı dilden konuşur ve en güzel kendine has siyasi üslubuyla en güzel yaptığı 

şeylerden de bir tanesidir bu. Eğer birileri racon kesiyorsa Cumhurbaşkanımız o racon kesenlere kendi 

dilleriyle konuşmuştur. Racon kelimesinden de CHP’lilerin de rahatsız olmasını anlamıyorum. Bizim 

dilimizde de her şeyin bir raconu vardır denir mesela. Siyasetinde bir raconu vardır ama maalesef 

CHP’liler bu raconu bilmezler zaten bu raconu bilseler bu sorunları yaşamayız. Efendim siz niye ne 

diyorsunuz. Akşam bir tartışma programında bir CHP’li vekil reis kelimesinden rahatsız oluyormuş.  

İşte tam da bu halkın diliyle konuşmayı bilmemektedir. Ya size halkın kendi liderine nasıl 

sesleneceğine siz mi karar vereceksiniz? Yıllarca bu milletin ne düşüneceğini, ne söyleyeceğine, 

giyineceğine nasıl inanacağına yıllarca karar verirdiniz hatta kanunlar çıkardınız. Ne söyleyip neyi 

söylememesi gerektiği ile ilgili bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmiş. Ona sağlam irade demiş, ona 

uzun adam demiş, ona reis demiş ona birçok isim vermiş. Size ne? Reis denmesinden niye rahatsız 

oluyorsunuz? Ha burada tabii ona sevgiyle reis demek başka bir şey reisçilik yapmakta başka bir şey. 

Şimdi bütün bunlara Cumhurbaşkanımız kendine has üslubuyla ayar veriyor hani tabiri caizse. Daha 

doğrusu bu 3 yıl içerisinde kendisinin partiden ayrılmasıyla birlikte belli frekanslarda oluşan belli 

hususları kendi ve uyumuna sokuyor tabii caizse.  O yüzden CHP’liler bu işi biraz daha anlayacaklar ve 

öğrenecekler zaman içerisinde. 

SUNUCU: Siz sözü CHP’ye getirdiniz ben de oradan devam edeyim o zaman. Çünkü başka bir tartışma 

var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle başlayan bir tartışma yine. CHP lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu’da mı tutuklanacak şeklinde bir değerlendirmeler var.  Kılıçdaroğlu’nun da bir açıklaması 

var. Dedi ki her şeye hazırlıklıyım. Dün Cumhurbaşkanı bizim gündemimizde böyle bir şey benim 

gündeminde böyle bir şeyi yok açıklaması yaptı. Bu tartışa daha devam edecek gibi görünüyor aslında 

Sizin son özellikle Kılıçdaroğlu’nun son açıklaması üzerine her şeye hazırlıklıyım açıklamasının 

üzerinde değerlendirmenizi almak isterim. 

MAHİR ÜNAL:  Şimdi hatırlar mısınız? Siz o zaman parlamento muhabiriydiniz 2011'de. Şimdi bu 

CHP’nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi kendisini bir yere hapseder kapının anahtarında pencereden 

dışarı atar.  Şimdi 2011'de yemin krizi çıkarmıştı bunlar biliyorsunuz durup otururken. Bir anda Meclis 

bir yemin kriziyle sonra da bu yemin krizinin içerisinde çıkamamışlar ve ciddi bir sorun yaşanmıştık. 

Şimdi o yemin krizini niye çıkardılar? Meclisin meşruiyet tartışmasını niye ortaya attılar hepimiz o 

zaman bunları uzun uzun tartışmıştık. Şimdi durup dururken Kemal Kılıçdaroğlu bir tutuklanma işi 

çıkardı. Şimdi Cumhurbaşkanının gündeminde tabii olmaz bundan sonrada olmaz çünkü hukuki bir 

mesele neden Cumhurbaşkanımızın gündeminde olsun. Bu yargının gündemiyle ilgili bir konudur yani 

Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, kendi anayasasın amir hükümlerince hareket eden 

savcılarının buna uygun davrandığı bir ülke. Biz yıllarca tutuklamalarla göz altılarla mücadele ede ede 

haksız tutuklamalarda haksız mücadelelerle  şeylere göz altılarla mücadele ederek iktidar olmuş bir 

partiyiz. Biz kimsenin ne haksız tutuklanmasına ne de haksız gözaltına asla razı olmayız. Bunu 

Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Cumhurbaşkanımız geçmişte bunu İlker Başbuğ meselesinde de aynı 

şekilde ifade etti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir tutuklanma hikayesi üzerinden hani diyor ya ben 

tutuklanırsam muhalefet güçlenir, evet. Tutuklanma konuşması bile muhalefeti güçlendirilecek bir 

şey. Şimdi böyle şeyler üzerinde siyaset yapılmaz böyle şeyler üzerinden siyaset olmaz. Şimdi biz bir 

açıklama yaptık AK Parti olarak, ben sözcü olarak bir açıklama yaptım. Açıklamam da yedi tane soru 

sordum ve bu sorduğum sorularda MİT  tırları ile ilgili sadece MİT tırlarıyla ilgili değil. Ben bir siyasetçi 



olarak 2010'dan bugüne kadar yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu günden bugüne 

kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin bütün eylemlerinin ve söylemlerinin siyasi analizini yaptırdım. 

Ben oturdum bizzat çalıştım ve bu siyasi analizlerin siyasi söylem analizlerinin sonunda geldiğimiz bir 

nokta var. Ben onları sordum. Bizim yaptığımız açıklama MİT tırlarıyla ilgili değil bizim yaptığımız 

açıklama ben bir siyasetçi olarak şunu soruyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na? 2010'dan bugüne 

kadar sizin siyasal söylem analiziniz, sizin siyasi tercihlerinizin analizi yapıldığında bunu yapma hakkım 

var. Yani bunu küfretmeden, hakaret etmeden CHP’nin yaptığı gibi şimdi CHP Grup 

Başkanvekillerinden bir tanesi diyor ki işte Mahir Ünal çıksın karşıma konuşalım. Sen eğer konuşurken 

yalancı diye konuşuyorsan, hırsız diyorsan, leş diye bir ifade kullanılıyorsan, konuşmanın seviyesini, 

üslubunu, dilini ayarlamıyorsan ben seninle ne konuşacağım? Önce bir bizim siyasi nezaket 

çerçevesinde meseleleri ele almamız gerekiyor. Ben senin siyasi söyleminin analizini yaparım. Bu 

analizi yaptığım zaman karşıma şöyle bir fotoğraf çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si. AK Parti 

karşıtı, Türkiye karşıtı bütün yapıların sözcülüğünü neden yapıyor sorusunu kendi kendime 

soruyorum. Yani son 7 yılda AK Parti karşıtı ne kadar söylem varsa, dil varsa.. Tüürkiye güvenlik 

açısından riskli ülkedir den tutunda sivil diktaya,  diktatörlükten tutunda Türkiye’nin Suriye 

politikasına, Türkiye’nin AB politikasına varıncaya kadar Türkiye karşıtı odaklar ne konuşmuşsa FETÖ 

ne konuşmuşsa, son dönemde Kandil ne konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si de aynı şeyi 

konuşuyor. Ve ben bir siyasetçi olarak soruyorum diyorum ki size neden böyle bir dil ve söylem 

kullanmayı tercih ediyorsunuz? Yani muhalif olmak demek düşman olmak demek değildir. Muhalif 

olmak demek halef kökünden gelir muhalefet yani alternatifi olabilmek demektir. Siz siyaset üstü 

meselelerde neden Türkiye’nin yanında olmanız gerekirken. 

SUNUCU: Neden peki siz nasıl bir yanıt veriyorsunuz? 

MAHİR ÜNAL: Ben bunu onlara soruyorum. Bakın 2012'de bu binada Kemal Kılıçdaroğlu üç 

kurmayıyla birlikte geldi ve Tayyip Erdoğan’la o zaman Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’la 

görüştüler. O zaman görüşme de Recep Tayyip Erdoğan başbakanımız. Onlara dedi ki Kemal Bey yani 

bize bir toplumsal mutabakat komisyonun teklifiyle geldiniz ama HDP o zaman BDP’ydi. BDP ve MHP 

buna evet demiyor dolayısıyla sizin talep ettiğimiz toplumsal mutabakat gerçekleşmiyor gözüküyor. 

Biz sizinle beraber toplumun kahir ekseriyetini oluşturuyoruz %75 AK Parti ve CHP. Gelin dedi 

beraberce Türkiye’nin bütün sorunlarını çözelim. Burada bulunan arkadaşlarımızla dedi hemen bir 

komisyon oluştursunlar çalışmaya başlasınlar dedi. Yani şimdi efendim Türkiye’yi Recep Tayyip 

Erdoğan geriyor. Yani sıkılı yumrukla siz tokalaşamazsınız ki bu teklifte bulundu size Recep Tayyip 

Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan size kucağını da açtı, kalbini de açtı, bütün iyi niyetini de gösterdi ama 

size ona seçilmiş meşru Başbakana daha sonra seçilmiş meşru Cumhurbaşkanına Türkiye karşıtı 

lobilerin uydurduğu sivil dikta söylemiyle saldırdınız. Türkiye karşıtı lobilerin uydurduğu diktatör 

söylemiyle saldırdınız.  17-25 Aralık yargı darbesini gerçekleştirenlerin bütün argümanlarını 

kullandığınız, yetmedi 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenlerin şu anda bütün argümanlarını 

kullanıyorsunuz.  Biz de diyoruz ki bunu yapmayın. Bunu Türkiye’ye yapmayın, Türkiye bunu hak 

etmiyor. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı Allah aşkına? Recep Tayyip Erdoğan 16 yıldan beri bu ülkeyi 

taşımaktan başta ne yaptı? Recep Tayyip Erdoğan bu milletin onurunu uluslararası alanda haysiyetini 

en iyi şekilde temsil etmekten başka ne yaptı? Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür 

demekten başka ne yaptı?  Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin izzetini yükseltmekten başta ne yaptı? 

Bizim kimliğimizi, pasaportumuzu kıymetli hale getirmekten başka ne yaptı? Efendim dış politikada 

işte şu kadar sorun yaşıyoruz. Bizim çevremizde dokuz tane ülke şu anda yönetilemez durumda. 

Libya’dan Ukrayna’ya kadar bölgemizde bu yangın yerini biz mi oluşturduk?  Suriye’de bu yangını biz 



mi yaktık. Irak’ta bu sorunları biz mi ortaya çıkardık. Okyanus ötesinden gelen, Avrupa’dan gelen bir 

sürü ülke buralara el atıp karıştırırken siz hiç sesinizi çıkarmayacaksınız. Bakın Suriye’de üç tane ülke 

şu anda fiili askeri operasyon yapıyor, kimse bunlara bir şey demiyor. İran, Irak’ta, Suriye’de, 

Yemen’de asgari operasyonlar yapıyor kimse bir şey demiyorum ama Türkiye, Suriye’ye yardım 

yaptığında Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkıyor. Bir dakika sen Rusya ile ilgili bir şey demeyeceksin, 

Amerika ile ilgili bir şey demeyeceksin, İran’la ilgili bir şey demeyeceksin, Esad’la ilgili bir şey 

demeyeceksin ama Türkiye 910 km sınırı bulunan ve güvenliği açısından da en riskli bölge olan Suriye 

ile ilgili bir harekette bulunduğunda sen kalkacaksın Türkiye ile ilgili o yabancı işte o bazı mihraklar 

ismini vermediğim bazı mihraklar Türkiye’ye karşı nasıl saldırıyorsa sen de aynı dille saldıracaksın. Biz 

buna karşıyız bunu kabul etmiyoruz. 

SUNUCU: Tüm bu tartışmaların yanı sıra daha vakit de var ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 

Türkiye’nin gündeminde, sık sık gündeme geliyor adaylar konuşuluyor. Bir yandan da konuşulan 

adaylar içinde konuşulan isimlerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçi  Sayın Kılıçdaroğlu’nun 

da bu yönde açıklamaları var ama nasıl değerlendiriyorsunuz?  Kılıçdaroğlu aday olur mu, olmalı mı? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi CHP önce şuna karar versin.  9 Temmuz Maltepe Mitinginde söylediklerinden 

yola çıkarak söylüyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun.  Şimdi 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili maalesef 

bunu tanımadıklarını ve bunu tanımadığınız zaman 2019 seçimlerini de tanımıyorsunuz o zaman. 

Şimdi önce CHP şunun kararını versin. Siyaseti, seçimi, sandığı, demokrasiyi mi referans gösterecek 

yoksa sokağa mı referansı gösterecek, adres gösterecek. Eğer diyorlarsa biz tabi ki 2019 sandık 

diyorlarsa şimdi yavaş yavaş demeye başladılar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hem diktatör diyor Alman 

FOCUS dergisine verdiği röportajda hem de diyor ki 2019 seçimlerinde onu devireceğiz. Yani 

dünyanın neresinde bir diktatörün seçimle devrildiği görülmüş. Yani demek ki bir diktatörden 

bahsetmiyoruz, seçimle gelmiş meşru bir Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Şimdi eğer bunun 

kararını verdiyse CHP Kemal Kılıçdaroğlu aday olur, olmaz o kendisinin bileceği bir şey. Fakat 2010 

yılından bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusundaki reflekslerini biliyoruz. Yani nasıl biliyoruz? Bir 

şey garanti değilse Sayın Kılıçdaroğlu onu kabul etmiyor. Yani Deniz Baykal’la görüştüğü dışarı çıktı 

ben aday değilim dedi 2010'da sonra kendisine bir şeyler anladığım kadarıyla söylendiğinde adaylığı 

kabul etti. Dolayısıyla 2009 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili nasıl 

bir pozisyon alır bilmiyoruz. Fakat bizim pozisyonumuz belli. Bizim adayımızda belli, pozisyonumuzda 

belli, ideallerimiz hedeflerimiz Türkiye’yi taşımak istediğimiz yerde belli, milli duruşumuzda belli. AK 

Parti’nin her şeyi şeffaf. O gün konuşmada Cumhurbaşkanımız çok güzel söyledi. Dedi ki dünyanın en 

şeffaf insanı lideri herhalde benimdir çünkü düşündüğüm her şeyi konuşurum. Kapının arkasında ayrı 

kapının önünde ayrı konuşmam.  Almanya’ya gittiğimde milletimle nasıl konuşuyorsam milletim adına 

ne söylüyorsam oradaki konuşmamda da Merkel’e ya da Trump’a aynı şeyi söylerim. Yani dolayısıyla 

bizim pozisyonumuzda, şeffaflığımızda, duruşumuzda belli. 

SUNUCU:  Bir yandan da yeni parti çalışmaları var, yeni bir parti hazırlığı var. Belli ki Meral Akşener 

genel başkanı olacak, bugün Koray Aydın’da açıklama yapacaktı. Yeni tek partide görev alacağına 

ilişkin. Nasıl yorumluyorsunuz efendim yeni partiyi? 

MAHİR ÜNAL: Vallahi ben şimdi önümüzdeki günlerde CHP’nin de bir adalet kurultayı var siyasetle 

ilgili olduğu için söylüyorum. Ben her yerde şunu söylüyorum ve AK Parti olarak da şunu söylüyoruz 1-

1-) FETÖ konusunda lütfen hassas olun, dikkatli olun. Çünkü bu alçaklar 15 Temmuz’da bu ülkeyi işgal 

etmek istediler 40 yıllık çalışmalarını dört saatte bu millet berhava etti hamdolsun. Dolayısıyla 



FETÖ’nün içine sızmadığı, FETÖ’nün içinde olmadığı ya da biliyorsunuz Kandilden açıklama yaptı PKK 

CHP ile ittifak yapabileceklerini söyledi. Siyaset yerli ve milli olduğu sürece bu milletin 

hassasiyetlerine dikkat ettiği sürece siyaset siyasettir. Ama FETÖ’nün angajmanlarıyla desteği ile ya 

da bir terör örgütünün uzantısı olarak siyaset yaparak bu ülkede birileri sürdürülebilirlik ya da başarı 

beklemesinler, bu millet buna izin vermez. O yüzden yeni parti ben Türkiye’de anayasada belli, siyasi 

partiler kanununda da belli, siyasi parti nasıl kurulur bu da belli. Bizim burada geçmişteki ilişkilere 

baktığımız zaman kaygılanmamız da gayet normal belli konularda. 

SUNUCU:  …. Destekle mi anlamda mı söylüyorsunuz? Olmaması gerekir diye bir uyarı mı? 

MAHİR ÜNAL: Ben hayır hayır ben olmaması gerektiği konusunda yani şimdi kalkıp birileri 15 

Temmuz’da şehit olmuş 250 kişinin 2 binin üzerinde gazinin hakkını savunmak yerine Türk yargısına 

gerçek darbeciler yargılanmıyor gibi bir ithamda bulunuyorsa CHP genel başkanı bunu yaptık 

diyorsunuz. Yani nasıl gerçek darbeciler yargılanmıyor gerçek darbeciler 15 Temmuz gecesi hepsi 

yakalandı suçüstü ve yargılanıyorlar. Şimdi konuşurken siyaset yaparken hangi pozisyonda 

olduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. FETÖ’nün angajmanlarına, manipülasyonlarına aranıza 

sızmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Biz 17-25 Aralık 2013'ten sonra Cumhurbaşkanımız o dönemde 

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bu yapı paralel devlet yapılanmasıdır bugüne kadar sivil 

toplum örgüt maskesiyle devam eden bu yapı paralel devlet yapılanmasıdır bu yapı bir terör 

örgütüdür dedi ve biz 17-25 Aralık 2013'ten sonra her safhada bu yapıyla mücadele ettik ve her bir 

kadememizde de bu yapının temizlenmesi için gereken çalışmaları sürdürdük. Siyasette olanlar ve 

siyaset yapmayı düşünenler de aynı hassasiyeti göstermelidir. Benim söylediğim budur. 

SUNUCU: Çok az vaktim var ama bir-iki dakikada toparlarsanız bu konuyu da konuşmadan 

geçmeyelim Almanya.  Almanya ile yaşanan bir gerilim var, son olarak Cumhurbaşkanı dedi ki, oradaki 

gurbetçilere seslendi, bunlara destek vermeyin. Karşılığında da yapılan açıklamalar var. Kısaca onunla 

ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Şimdi maalesef özellikle Almanya son dönemde Türkiye’nin 

içine dönük çok ciddi siyaset düzeyinde de işte hükümet düzeyinde de müdahalelerde bulundu. Yani 

işte Türkiye’deki hayırcıları desteklemeliyiz açıklamalarından tutunda halk oylaması sürecinde içeride 

gösterdiği tavra kadar ya da terör örgütleri ile kurduğu ilişkiye kadar. Yani PKK terör örgütünün 

Kandil’deki sözcüsünü şöyle canlı yayınla şeye bağlayacaksınız meydana bağlayacaksın ama Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına siz konuşma izni vermeyeceksiniz.  Şimdi bütün bunlar olduğunda 

Cumhurbaşkanımız da dedi ki yani Türkiye karşıtı olan partilere ben oradaki vatandaşlarımın 

hassasiyet göstermesini ve bunları tercih etmemesini öneriyorum dedi, kıyamet koptu. Şimdi bakın; 

siz eğer çifte standart uygularsanız eğer siz sizin gibi düşünmeyenler için kurallar geçerli olsun, sizin 

için kurallar geçerli olmasın diyorsanız bu oyun bozanlıktır en basit ifadeyle. Şimdi Almanya’nın şunu 

görmesi gerekiyor. Biz Almanya’yla eşit ilişki kuruyoruz. Siz eğer bizi iç politikanızın malzemesi 

yaparsanız şimdi Cem Özdemir bir slogan tasarlamış, Erdoğan’ı kızdır Özdemir’e oy ver. Şimdi işi artık 

buraya kadar getirdiler. Şimdi dolayısıyla iş buraya kadar gelip Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye eğer 

Alman siyasetinin bir parçası haline getiriliyorsa o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da kusura 

bakmasınlar oradaki vatandaşlarımıza Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin çağrısı yapması son 

derece doğal. 

SUNUCU: Peki çok teşekkür ederim efendim, sağ olun yayınımıza katıldığınız vakit ayırdınız. 

MAHİR ÜNAL: Ben çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz efendim tekrar. 



SUNUCU: Teşekkürler sağ olun. AK Parti Genel Merkezi’ndeydik. AK Parti’nin 16 yıllık hikayesini 

anlatan serginin de bulunduğu yerden o fotoğraflar eşliğinde AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ı ağırladık. 

Bizi izlediğiniz için teşekkürler efendim, hoşça kalın. 


