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CHP 37. Olagan Kurultayi’ndan sonra hig konugmadi. Parti Meclisi’ne iisteleri 

delip girenler, hig beklemedigi halde ustii gizilenler oldu. Bunun uzerine bir de 
Muharrem ince, kendisine yonelik zehir zemberek agiklamalar yapip, partide 

hareket baglatacagini agiklayinca gozler bir kez daha CHP’ye gevrildi.

Bir yandan Ankara’da erken segim konugulurken, CHP’nin lideri, Ayasofya 

tartigmalarinda yeterince tepki gostermemek, partiyi saga gekmek, muhalefetin ‘tek 

adami’ olmakla elegtirildi. 2023’te Cumhurbagkam adayimn Abdullah Gul olacagi 

soylentisi de bir yandan giderek yuksek sesle konugulmaya baglandi. Turn
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bu tartigmalara cevap vermesi gereken kigi CHP’nin genel bagkamydi. O 

suskunlugunu bozdu, bize de sormak kaldi.

- Sizinle yine gok tartigmali bir donemin ardindan buluguyoruz. Once kurultay, 
Millet ittifaki polemikleri ve tabii ki Muharrem ince faktoru... Bir agiklama yaptiniz 

ve iddialari parti yonetimi olarak yanitladiniz. Muharrem ince’yi disipline vermeyi 

dugiinuyor musunuz?

Bu agamada hayir.

- Peki hangi agamada?

Partiye zarar veren hig kimseyi partide tutmak istemeyiz.

- Muharrem ince CHP’ye zarar veriyor mu, kime yariyor bu kargaga?

Bunun takdirini kamuoyuna birakiyorum.

- ince, sizi muhalefetin tek adami olmakla itham etti. Kurultay doneminde de bu 

yonde elegtiriler aldiniz. Dogru mu, tek adam misiniz?

Oncelikle §unu soylemek isterim, kurultay, gergekten de gok guzel bir atmosferde 

gergeklegti. Pandemi doneminin turn kogullarina uyuldu. Higbir yerden, medya 

mensuplari dahil gikayet gelmedi. Kurallara uyarak geregi yapildi. Soylem olarak da 

son derece bagarili bir kurultaydi. “Kurultayi neden gimdi yapiyorsunuz?” diye 

elegtiriler geldi. “Partiler kongrelerini yapabilir” diye agiklama gelince, yaptik. Qunku 

sonbaharda tablonun agirlagabilecegini goruyorduk, ki zaman bizi hakli gosterdi. 

Onumuzdeki donemde, Covid-19’la ilgili olarak gok daha kotu bir tabloyla kargi kargiya 

kalabilir Turkiye.

- Fotografin geneline baktigimizda higbir siyasi partide genel bagkana kargi bu 

kadar direng gosterilmiyor. Niye CHP’de hep bir parti igi muhalefet, bir hareket 

var?

Demokrasinin geregidir bu durum, olmasi gerekendir. Kigisel gikar, kigisel ikbal amaci 

tagimadikga herturlu elegtiriyi, herturlu muhalefeti anlayigla kargilamak tarihsel 

sorumlulugumuzdur. Qunku Cumhuriyet Halk Partisi, Turkiye’nin ana direklerinden, 

temel taglarindan biridir. Ulu onder Mustafa Kemal Ataturk’un kurdugu 

Cumhuriyetimizin siyasi kadrolarimn evi CHP’dir. Ulkemizi gok partili siyasi hayata 

tagiyan parti, CHP’dir. §imdi yeni bir devrime dogru yuruyoruz. Cumhuriyetimizi, 

kurulugunun yuzuncu yilinda demokrasiyle taglandiracagiz. Dolayisiyla demokrasiyi 

savunuyorsak once parti iginde demokrat olacagiz. Eger bir yanliglik varsa yanitim
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veririz, yoksa gelen ele§tirilerden ders gikaririz. Bunu yapmazsak kurulu§ felsefemize 

aykiri davranmi§ oluruz. Ana felsefemiz, ulkenin bagimsizligi, ekonomik buyumeyi 

saglamak, 90k partili hayata gepmek, Cumhuriyeti demokrasiyle taplandirmak. 

Dolayisiyla bu eksenden sapamayiz. Bu eksen, milyonlarin benimsedigi, ipselle^tirdigi 

eksendir. Bu ekseni belirleyen Mustafa Kemal Ataturk, pagda§ uygarligi yakalamaktan, 

a§maktan soz ediyor. Qagda§ uygarligi, bilgiyle, bilimle a§arsimz. Universiteleriniz, 

insan kaynagimzla, guplu bir ekonomiyle a§arsimz. Dunyada sayginligi olan ulkeyi 

boyle in§a edersiniz. Turk Lirasfnin deger kazanmasim isterseniz bunun yolu da 

uretimden gepiyor. Uretimin bir ulkenin bagimsizligi a9isindan ne kadar degerli 

oldugunu bilen de yine Mustafa Kemal ve arkada§lariydi. Osmanh’mn butun 

borplarimn sirtinda oldugu en zor donemlerde savunma sanayiinden tutun, §eker, 

kagit, demir pelik fabrikalarina kadar, sava§ meydanlarinda kazamlan zaferleri 

ekonomik zaferlerle taplandirmi^lardir. Bu ekonomik zaferler, Turkiye’ye dunya 

olpeginde sayginlik kazandirmi§tir. Ozetle ben parti ipi ele§tirilere, muhalefete 

demokrasi penceresinden bakiyorum. Dedigim gibi olmasi gereken budur. Pek 90k 

partide boyle biryaklafim olmadigi, lidere baglilik korkuyla ilifkili oldugu, liderin bizzat 

kendisi ele§tiriden ho§lanmadigi ipin CHP’de kokle§tirmeye paliftigim ele§tirel baki§ 

apisi yadirgamyor haliyle. Ama Turkiye turn bunlari a§acaktir.

- Partinizdeki muhaliflerden konu agilmi§ken... Selin Sayek Boke sizi ele§tiren, 

size kar§i hareket ba§latan ekipte yer aliyordu. Genel sekreter segilmesi de hayli 

§a§irtti. Burada hangi motivasyonla hareket ettiniz?

Ozel bir motivasyona gerek yok. Selin Hamm, partili bir arkada§imiz. Avrupa 

Konseyi’nde ulkemizi ve partimizi ba§ariyla temsil ediyor. Sadece Selin Hamm’la ilgili 

degil, diger pek 90k arkada§imizla ge9mi§te ve hatta bugun bile bazi konularda farkli 

du§unuyor olmamiz, birlikte 9ali§amayacagimiz anlamina gelmez. Eger siz, az once 

siraladigim hedefleri ger9ekle§tirmek istiyorsamz ortakla§mak zorundasimz. Birlikte 

9ali§mak zorundasimz. Sizi ele§tirdi diye ele§tirenleri partinin di§ina atarsamz, “Artik 

senin burada yerin yoktur” diye bir kin, ofke, onyargiyla yakla§irsamz bunun adi zaten 

“siyaset” olmaz. Siyaset, kin ve ofkeyle yonetilecek bir alan degil. Tam tersine siyaset, 

gelen ele§tirilerden ders almasim bilen bir yonetim anlayifidir. Boyle yaparsamz 

ba§arili olursunuz. Gepmi^te bana muhalefet eden, kurultayda benim degil ba§ka bir 

adayin kazanmasi yonunde imza veren, oy veren arkada§larim arasinda hala 

milletvekili olan, belediye bafkam olan, partimizin yonetim organlarinda gorev 

alan isimler var. Biz birlikteyiz. Demokrasiyi ipselle^tirmifseniz bunlari olagan 

bulmalisimz.
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- Olagan buluyor ve hig ofkelenmiyorsunuz, oyle mi?

Evet, oyle. Hig ofkelenmiyorum, kimseye kin tutmuyorum. Hatta hig ofkelenmedigim, 

en agir elegtirileri yapmig arkadaglarimla da galigabildigim, galigmaktan memnuniyet 

duydugum igin en yakin arkadaglarimdan zaman zaman elegtiri de aliyorum. (Gulerek)

- Kurultayda PM diginda kalip MYK’ye giremeyen Tuncay Ozkan’a 

bagdamgmanlik verdiniz. Sizin igin neden vazgegilmez bir partili Tuncay Ozkan?

Hayir, az once de soyledim, demokrasiyi igsellegtirmigseniz, liyakate onem 

veriyorsamz, hig kimse vazgegilmez degildir. Turn gorevler ve gorevlendirmeler igin 

gegerlidir bu. Once onun altim ozenle gizeyim. Bugunku kogullarda medya ve iletigim 

konularinda en iyi gorev yapacak arkadagimiz oydu. O gergevede kendisine bir gorev 

verdik. Yoksa kendisini partinin digina itmek veya “segilmedi” diye bagka bir arayig 

igine girmek dogru degildi. Gordum, galigiyor. Ona yonelik ciddi elegtiriler yapiliyor 

ama o higbir TV kanalina gikmiyor. Sadece igini yapiyor. Dolayisiyla arkadagimiz bu 

gorevini surdurecek.

- Bu noktada, kurultay oncesi istanbul il Bagkani Canan Kaftancioglu’nun yaptigi 

“Tuncay Ozkan’in girmesini istemedim” agiklamasini hatirlatmam gerekiyor. 

Sorun mu var?

Dogru bulmadigimi soyledim.

- iginize mudahale olarak mi gordunuz?

Hayir, dogru bulmadigimi soyledim, o kadar.

- “Dostlarimz”la ilgiii de konugalim: Siraladigmiz 13 maddede ortaklagan 

herkesin dostunuz oldugunu soylediniz. Nerede ortaksimz anladik, peki, CHP 

olarak nerede ayrigacaksimz? Sonugta bu bir tek parti degil, bir ittifak...

Surece en bagindan bakmak gerekiyor. Eger ilia bir milat olacaksa, 16 Nisan 

referandumu kampanyasindan gunumuze, gegitli nedenlerle CHP’ye uzak olan 

siyasal, toplumsal ve kulturel kesimlerle bir araya geldik. Oncelikli hedefimiz, 

onyargilarimizdan kargilikli olarak kurtulmakti. Higbir siyasi beklenti iginde olmaksizin, 

birbirimizi tamma ve hatta bir helallegme sureciydi bu. Bu, yikilan onyargilarin 
sonucudur, Millet ittifakfmn son iki segimdeki bagarisi. istanbul, Ankara, Adana,

Mersin ve Antalya’nm kazamlmasi. Sonrasinda ise Covid-19 surecinde, “Algakgonullu 
Bir Uygarligin ingasina Qagri” bagligi ile bir yazi kaleme almigtim. O yazida, hem 

Turkiye hem dunya igin yepyeni bir ekonomik ve siyasal yaklagimi ortaya koydum. 
Sonrasinda “Buhrandan Qikig Qagrisi” yaptik. Son olarak da kurultayimizda ikinci
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Yuzyila Qagri Beyannamemizi agikladik. Bu, siradan bir 13 madde degildir. Turkiye’nin 

gelecegini tarif eden ve dostlarimizla birlikte olu§turacagimiz iktidarimizda da yol 

haritamizi anlatan maddelerdir. Kurultayda da soyledim: Bu 13 maddenin altina imza 
koyan herkes, bizim dostumuzdur. iktidar 9evresinden birgok tepki geldi, anhyorum, 

tela§lamyorlar. Qunku iktidardan gideceklerini onlar da goruyor. Bakin ipek Hamm, en 

ge? 2023’te se9im yapilacak. Dolayisiyla en ge9 2023’te, biz, dostlarimiz ile birlikte 

iktidara gelecegiz. Ge9mi§in kavgalarim, tarti§malarim, ayri§malarim bir kenara 

birakmak, asgari mu§tereklerde, belirli ilkeler 9er9evesinde bir araya gelmek gerekiyor. 

Nedir o; gu9lu bir demokratik parlamenter sistem, kadin-erkek e§itligi, kadina yonelik 

§iddetin ortadan kaldirilmasimn devlet politikasi olmasi, hukuk sistemimizin darbe 

hukukundan arindirilmasi, 9agda§ ulkelerdeki demokratik kurallarin bizim ulkemiz ipin 

de ge9erli olmasi, yargimn bagimsizligi, Meclis’in vesayetten kurtulmasi ve TBMM’ye 

ilk kuruldugu gunku onur ve §erefinin iade edilmesi... Bunlar bizim ortakla§tigimiz 

alanlar... Bunun sagi solu yok. Demokrasi, sagcisi i9in de solcusu i9in de ge9erli. 

Demokrasinin di§ina 9ikanlari diktator diye adlandiriyoruz zaten. Demokrasiyi 

savunuyorsak demokratik ya§am benim i9in de ge9erli, benim gibi du§unmeyen i9in de 
ge9erli olmali. Boyle du§unuyorsak sorun yok zaten. ittifak dedigimiz, “dostlarimiz” 

dedigimiz §ey bu. Yani Turkiye’yi “ikinci yuzyila” hazirlayacak olan, bolgesinde ve 

dunyada gu9lu kilacak insanlarin, partilerin birlikteligidir. Ben boyle bakiyorum.

- Bu ittifaklarla CHP’yi saga kaydirdigimzi du§unenler var, ne diyorsunuz?

Hayatimda duydugum en sa9ma §eylerden birisidir bu. Az once ifade ettigim parti i9i 

demokrasiyi i§letecek, ta§eron i§9ileri gundeminin en ba§ konusu yapacak, apartman 

gorevlileri i9in kadinlar ipin gen9ler ipin i§9iler i9in gecenizi gunduzunuze katacaksimz.. 
Adalet i9in Ankara’dan istanbul’a yuruyeceksiniz.. Herkes i9in ve heralanda adalet i9in 

mucadele edeceksiniz, sonra da yok CHP saga kaymi§. Bu ele§tirileri yapanlarin pek 

9ogunun solculugu “sozde” solculuktur, gardrop Ataturk9ulugu gibi, gardrop solculugu, 

kantin solculugudur. Biz “Ta§eron i§9ilerine kadro” diyene kadar, kimsenin aklina 

gelmiyordu o kardeflerimiz. Kimse “Bu ulkede 100 binlerce ta§eron i§9i var, onlarin 

haklari ne olacak” diye sormuyordu bile. Acaba emekliye iki maa§ ikramiye, bu sozu 

soyleyenlerin aklina geliyor muydu? Toplumun en yoksul kesimi olan orman koylulerini 

gundeme getirmek, bu sozu soyleyenlerin akillarina geliyor muydu? Bu sozu 

soyleyenler acaba kendi oturduklari binalarda apartman gorevlilerinin sorunlarim 

biliyorlar miydi? Toplumun en duyarli, bugune kadar sahip 9ikilmami§ her kesimine 

sahip 9iktik. Bana soyler misiniz, bunun neresi sagcilik? Raki masalarinda Cumhuriyet 

Halk Partisi’ni ele§tirmeyi asla kabul etmem ve dogru bulmam. Oturup, CHP’yi samimi 

olarak ele§tirenleri dikkatle okurum. Qunku onlardan ogrenecegim §eyler vardir. Ama
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oturup kendisine post tahsis edilmedi diye veryansin edeni samimi bulmam. Bunlardan 

dost da olmaz, partiye, ulkeye yarar da gelmez.

- Ornegin Ayasofya agili§inda 50k tepki gostermemekle ele§tirildiniz. Orada 

hedef alinan Ataturk’e sahip gikmadigimz dahi soylendi. Sahiden de 90k yiiksek 

sesli bir tepki vermediniz..
ipek Hamm, neden tepki gostermedigimi anlatayim, ama once §unu da ben sorayim: 

Ayasofya igin tepki vermedigimiz igin bizi ele§tirenler kim, kim Allah a§kina? Ciddiye 

alinamayacak kadar ulke ger9ekliginden kopmu§, ku9uk bir grup. Ataturk’e sahip 

9ikmamakla ilgili bir durum degildir bu. Her bir CHP’li Ataturk’e azim ve kararlilikla 

sahip 9ikar. Her bir CHP’linin yolunu aydinlatan da Ataturk’un du§unceleridir. Bundan 

kimsenin §uphesi olmasin. Ayasofya konusu ise bir oyundu, Ayasofya gibi kutsal bir 

mekamn siyasete alet edilmesiydi. Aslinda Erdogan, Ayasofya’yi ikbali i9in yani 

siyasetteki du§u§unu durdurmak i9in a9iyordu. Biz bu oyuna gelmedik.

- Gegmifte boyle bir refleks mi vardi?

Evet, vardi. Onlar bir §ey soylediginde ne tepki verecegimizi gayet iyi biliyorlardi. 

Politikalarim bunun uzerine in§a ediyorlardi, biz bu oyunu bozduk. Yapiyorlar, 

bakiyorlar ki bekledikleri tepki gelmiyor. O zaman kendi kitlelerine anlatamiyorlar. Bu 

CHP, eski CHP degil. “Bu CHP var ya bu CHP, her §eye itiraz eder” diyemiyorlar. Tam 

tersine, §oyle bir surece evrildik. Ulkenin sorunlari var, bu sorunlarin nasil 9ozulecegini 

madde madde a9ikladik. Ekonomik krizin ilk ba§langicinda, Agustos 2018’de, 13 

maddeyle krizden nasil 9ikariz diye basin toplantisi yaptik. §u anda bir buhran donemi 

ya§iyoruz, bu buhram nasil a^acagimizin yol haritasim da 9ikardik, Buhrandan Qiki§ 

Qagrisi yaptik. Dolayisiyla biz surekli ele§tiren degil, Turkiye’nin sorunlarim nasil 

9dzebilecegimizi geni§ kitlelere anlatan bir partiyiz §u anda. Ve ben bundan gurur 

duyuyorum.

- Mesela Ayasofya meselesi: Diyanet j§leri Ba§kani kilig gekti, Ataturk’u hedef 

aldi. O noktada ittifak ortaklariyla nasil bir 9ali§ma igine girdiniz? Bir telefon 

trafigi mi ba^ladi, “Bu konuda tepkimizi §u §ekilde verecegiz” diye bir yol mu 

belirlediniz?

Mustafa Kemal Ataturk hepimizin, vicdam olan herkesin ortak degeridir. Mustafa 

Kemal Ataturk, Milli Kurtulu§ Sava§fm verirken kendisiyle aym §eyleri du§unmeyen 

arkada§lariyla birlikte mucadele etti. Ayri§malar sonradan ba§ladi. Mustafa Kemal de 
onlari dikkatle dinledi, izledi. Biz, Diyanet i§leri ve Genelkurmay Ba§kanligfm siyaset 

di§inda tutariz. Hep oyle olmu§tur, geleneksel bir tavirdir. Diyanet i§leri Ba§kanligi’mn
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Mustafa Kemal Ataturk'u di§layip hedef almasi asla kabul edilemez. Bunu grup 

toplantisinda da agikladim. Bugunler aym zamanda, Mustafa Kemal Ataturk’un 

degerinin daha da iyi anlafildigi, onun ongorulerine daha da saygi duyuldugu 

gunlerdir. Ornek vereyim, Z ku§agi diyoruz degil mi? Aslinda hangi harfle adlandiriliyor 

olursa olsun, genplerimiz Mustafa Kemal’in yillar once tammini yaptigi, olmasini 

istedigi genglerdir. Ne diyordu? “Fikri hur, vicdam hur, irfam hur.” Gunumuzun gen9leri 

tarn da bu tarife uyan bir ku§aktir. Onlar her alanda ozgurluk istiyor, kisitlanmak 

istemiyor. O yuzden de Saray iktidarimn baskici, kisitlayici, engelleyici politikalarina 

teslim olmuyorlar. Zaten bizim gorevimiz de onlara bu ozgurluk alanlarini 

saglamaktir.

- CHP’de Ataturk du§manlari var mi?

Hayir efendim, yok. Olamaz!

- PM’yi, DEVA Partisi lideri AM Babacan ile uyumlu gali§maya gore belirlediginiz 
de iddialar arasinda. Babacan ve Davutoglu’yla Millet ittifaki’nm geni§lemesi soz 

konusu mu?
Ciddiye alinacak iddialar degil bunlar. Hatta bence iddia bile degil. iddiamn da bir 

ciddiyeti, bir agirligi olur, o da yok. Millet ittifaki geni§ler mi? Onu zaman gosterir, 

bugunden bir §ey soyleyemem. iki parti de §u anda kurulu§ a§amasinda. Siz nasil 

gazeteci olarak dikkatle izliyorsamz, biz de siyaset^i olarak dikkatle izliyoruz. Bu 

konuda bir soz soylemek, her §eyden once o iki siyasi partiye nezaketsizlik olur. 

Nihayetinde, uzun yillar ulke yonetiminde bulunmu§ kadrolar tarafindan kurulmu§ iki 

ayri siyasi parti. Surep iginde siyasi kimliklerinin in§a surecini tamamlayacaklar.

- Bir onyargimz olmadigim anliyorum...
Bizim kimseye kar§i bir onyargimiz yok, olmamali da zaten... ilkeler uzerinden 

bakmaliyiz, gelecege. Ge9mi§teki kavgalar, tarti§malar, ayriliklar uzerinden degil. 

Gegmi^te oldugumuzdan farkli bir noktaya gelmifsek ve o nokta parlamenter 

demokrasi, §effaflik, denetim, liyakat, yargi bagimsizligi, herkes igin ve her alanda 

adalet, hakkaniyet, kayirmaciligin ve israfin sona ermesi, herkese i§ ve a§, tek bir 

90cugun dahi yataga a9 girmeyecegi bir sosyal devlet anlayi§i, kayit di§i istihdamin 

sona ermesiyse kimseye onyargiyla bakamayiz. Ge9mi§in hatalari, yanli§lari ile 

insanlar yargilanmamali. Bizim AK Parti’ye kar§i da bir onyargimiz yok. Kendi kurulu§ 

ilkelerine, parti programlarina baksalar, aslinda bugun yaptiklarimn tarn tersinin 

kurulu§ programlarinda oldugunu gorecekler. Tamamen saptilar. Bugun aslinda AK 

Parti diye bir parti yok. Sadece bir ki§i var, Erdogan var. Birisi 9ikip Erdogan’a
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“Efendim §urada bir yanligimz var” diyebiliyor mu, diyemez. Erdogan, bugun TBMM 

toplantisi eksi beg derecede yapilacak dese, kimse itiraz etmez, hepsi ellerini kaldirir. 

Orasi bir parti degil, Erdogan Kulubu. Erdogan gider parti biter.

ABDULLAH GUL’DEN KORKUYORLAR

- Kemal Bey, eski Cumhurbagkam Abdullah Gul ile her hafta bir araya geliyor, 

uzun telefon konugmalari yapiyormugsunuz, gonlunuzdeki cumhurbagkam adayi 
da Abdullah Gul’mug, dogru mu?

Sayin Abdullah Gul, cumhurbagkamyken belli araliklarla Cumhurbagkanligi Kogku’ne 

davet eder, bizim gozumuzden Turkiye’yi ve Turkiye’nin sorunlarim dinlemek isterdi. 

Ben de aktarirdim, gizli kapakli degildi zaten. Bir devlette olmasi gereken gelenegi 

surdurmek istiyordu. Neden? Qunku cumhurbagkam devletin sigortasidir, tarafsizlik 

igin de yemin etmigtir. Cumhurbagkanligi’ndan ayrildigi gun genel merkezimize geldi, 

vedalagtik, kendisini ugurladik. Herhangi bir kavgamizyok, yeri geldiginde kendisini de 

elegtirdik, onu da soyleyeyim. Ayrildiktan sonra en son kiz karde§imin vefati 

dolayisiyla Sayin Gul aradi, ba§sagligi dileklerini iletti. Kendisine te§ekkur ettim. En 

son gdru§me o zaman. “Her hafta goru§me” ve benzer iddialari ortaya atanlar 

birilerinin kontrolu altinda olan, ruhen de rahatsiz §ahsiyetler.

- Peki, aklimzdan cumhurba§kam adayi olarak hig Abdullah Gul gegti mi?

§oyle ifade edeyim: Bize gelen boyle bir §ey yok. Nereden gikti ben de bilmiyorum. 

Abdullah Gul, isterse cumhurbagkam adayi olabilir tabii. Kalkip, “Olamazsin” 

diyemeyiz ki...

- Tabii olabilir de sizin partinizden olur mu?

Bu konuda bize gelen higbir §ey yok. Olmayan bir konuda bir dugunce beyan 

etmemizin mantigi yok. Soru §u: Abdullah Gul’den neden bu kadar korkuyorlar?

- Gul korkusundan gok mesele §u mu: Ekmeleddin ihsanoglu’nun adayliginda 

dogru karar vermediginizi du§unenler var ve tartigma bunun tekrarlanmasi 

lizerinden yurutuluyor...
Bugun Ekmeleddin Bey cumhurba§kam olsaydi Ortadogu’da bu felaket olmazdi ipek 

Hamm. Ekmeleddin Bey, Turkiye’nin yetigtirdigi ender bilim insanlarindan biridir.

Ba§ka ulkelerin, adina uluslararasi yarigma duzenledigi, odul verdigi bilim insammizdir 

ama yeteri kadar anlatamadik. Onyargilarimiz vardi, vesaire. Dunya goru§une 

katilirsimz, katilmazsimz ama Ekmeleddin Bey’in sayginligi konusunda bugun de bir
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endigem yoktur.

-Abdullah Gul’den korktuklarim mi duguniiyorsunuz?

Ee, bu kadar gundeme getiriyorlarsa korkuyorlar demektir.

- Sizin gonlunuzde cumhurbagkam olmak yok mu?
Bizim bir ittifakimiz var, adina “Millet ittifaki” diyoruz. Bir ittifak yaptiysamz kararlari 

ittifakin liderleriyle beraber alirsimz. “Ben yaptim, oldu” derseniz onun adi ittifak olmaz. 

Bu akilci, onyargisiz bir yamttir. Bu yamtin temelinde kigisel hiQbir beklenti ve gikar 

ili§kisi yatmaz. Bu yamtin temelinde Turkiye’nin aydinliga kavu§masi ideali yatar. Altim 

gizerek §unu soylemek istiyorum: Yeri geldiginde herkes ozveride bulunmak 

zorundadir! Qunku Turkiye’den daha degerli higbir §ey yoktur.

- Siz de dostlarimz da yeri geldiginde ozveride bulunmak zorundasimz, oyle mi?

Elbette. Siz Turkiye’yi bugun iginde bulundugu tablodan 9ikarmak ve Turkiye’yi kisa 

surede bolgenin en guglu, dunyanm saygin ulkelerinden biri haline getirmek 

istiyorsunuz. Bunu kiminle, dostlarimzla yapacaksimz. Bugun Turkiye’nin i9inde 

bulundugu tablo bir partiyi a§an tablodur. Bu tablo i9inde turn degerlendirmelerimizi 

yapmamiz gerekiyor. Bu kadar hapiste gazeteci varsa, mahkeme kararlari a9ik9a 

uygulanmiyorsa, bu da saraydan kaynaklamyorsa Turkiye’de hepimizin oturup 

du§unmesi lazim.

- Bahgeli’nin, Erdogan’in ittifak ortagimz Meral Ak§ener’e yonelik “eve don” 

gagrismi nasil degerlendiriyorsunuz?

Gidici olduklarim gordukleri i9in bunu yapiyorlar. Meral Hamm da arkadaglari da bunu 

goruyor zaten.

- Erken segim bekliyor musunuz?

Turkiye 2023’e kadar bu buhram zorta§ir, ama erken segime gidemezler. Qunku 

erken segime gittikleri taktirde ortaya gikacak tablonun farkindalar. Erdogan ailesi 

iktidardan gitmenin maliyetini gok iyi biliyor.

- CHP Genel Bagkam olarak sizin bugun bir erken segim talebiniz var mi?

Yerel segimlerden sonra genel segimler yarin yapilacakmi§ gibi turn hazirliklarimizi 

yapiyoruz. Yarin karar alsinlar, biz haziriz.

- Diyelim bugiin segim oldu ve kazandmiz, ilk icraat parlamenter sisteme doniig,
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peki, sonra?

Siyasi ahlak yasasim gikaracagiz. Siyaseti kirliiikten arindirmamiz lazim. 83 milyon 

kiginin rijgvet aldigim bildigi bir kiginin Turkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil etmek 

uzere buyukelgi olarak atanmasi tarihimiz igin yuz karasidir. Segimler oldugunda 

goreceksiniz, Turkiye’yi ayagi kaldiracak projeler agiklayacagiz. Bu projelerin nasil 

finanse edilecegi, ne kadar surede yapilacagi, ne kadar istihdam yaratacagi 
uluslararasi saygin kuruluglarin onayini alarak agiklayacagiz. Aym zamanda “ikinci 

Yuzyila Qagri Beyannamesi” ile de yol haritamizi agiklamig olduk. Orada siraladigimiz 

13 maddenin geregi neyse, vakit kaybetmeden hayata gegirecegiz.

SERVETiNi TURKiYE’YE GETiRSiN

- Erdogan kulubu diyorsunuz, orada igler nasil gidiyor sizce?

Qok fena. Erdogan Kulubu de degil Erdogan Ailesi Kulubu...

- Son konu§malarimzda hep “Damadi gorevden al” diyorsunuz.

Turkiye igin istiyorum bunu. Bakin bunu dunyada higbir muhalefet partisi yapmaz, 

yapmamigtir da zaten... Biz, iktidara krizden gikigin yolunu da gosterdik. Qunku biz 

ulkemizi seviyoruz. Sosyete damadin gorevden alinmasi gerektigini de yine aym 

gerekgeyle soyledim. Dune kadar “Turk Lirasi kargisinda dolar deger kazandikga bunu 

dig gugler yapiyor” diyorlardi. Bugun tarn tersini soyluyorlar. Dolar deger kazansin, 

Turk Lirasi deger kaybetsin, bu bizim igimize gelir diye dugunuyorlar. Halka yalan 

soyluyorlar. Devleti yoneten bir aile millete yalan soyluyorsa o koltukta oturamaz.

Bagta vicdan sahibi AK Partililerin oturup dugunmesi lazim. Ya dune kadar siz dig 

gugler operasyon yapiyor diyordunuz, bugun memnunuz diyorsunuz. O zaman sizi dig 

gugler mi yonetiyor? Neden halka yalan soyluyorsunuz?

- AKP segmeninde bir degigiklik goruluyor mu?

Mutfakta yangin var. Yurttag, izlenen kotu siyasetin bedelini Oder hale geldi. AKP’den 

beslenen dar bir gevre harig AKP segmeni de bu halde. AKP’den beslenenler 

memnun, dolar arttikga onlarin gelirleri de artiyor. Erdogan’in serveti de artiyor. 83 

milyon bir avug insana galigiyor. AKP’li bunu goruyor, mutfaginda, tenceresinde 

goruyor. Erdogan’a “Damadi gorevden al” diyorum ama bir gey daha soyleyeyim. 

Erdogan ailesi memleketi seviyorsa yurtdigindaki servetini Turkiye’ye getirsin. 

Milyarlarca paralari var.

- Bundan nasil bu kadar eminsiniz?
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§unun \g\n eminim: Trump, “Senin servetini, mal varligim inceleyecegiz, aklim ba§ina 

al” dediginde Erdogan hig sesini gikarmadi. Erdogan ailesinin Turkiye’ye vergi 

agisindan da ihanet ettigini 90k iyi biliyoruz. Man Adasi’ndaki olay buydu. Vergi 

cennetlerinden gelecek paramn vergilendirilmesini saglayacak kararname 2006 

yilindan bu yana gikarilmiyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Qunku Erdogan 

Ailesi, Turkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi odemek istemiyor.

- “Turkiye’de ya§ayip gelecek giivencesi olmayan bir ki§i birakmayacagiz” 

diyorsunuz. Nasil olacak bu?
Aile destekleri sigortasiyla yapacagiz. Turkiye, bu sigorta dalini ongoren 102 sayili iLO 

sozlegmesini 1971 yilinda parlamentodan gegirmig. Orada, dokuz sigorta dalindan 

bahseder. Sekizinci sigorta dali, igsizlik sigortasi rahmetli Ecevit doneminde kabul 

edilerek hayata gegirildi. Uygulanmayan tek sigorta dali aile destekleri sigortasidir. 

Uygulandigi taktirde higbir bireyin gelecek endigesi olmayacak. Herkes sosyal devletin 

korumasi altinda olacak. 1971-2020 neden aile destekleri sigortasi yasasi 

gikarilmiyor? 18 yildir tek bagina iktidarlar, neden bunu gikarmiyorlar? Yoksullara 

yardim yapiyorlar. Aslinda yoksullara yardim yapmiyorlar, yoksullugu yonetiyorlar. 

Yoksullara verdikleri kuguk yardimlarla yoksullari kendilerine bagimli hale getirip, 

iktidarlarim saglamla§tiriyorlar. Sosyal devlette vatanda§, yoksullugunun giderilmesini 

ister siyasi otoriteden. Anayasa, “Sosyal guvenlik herkesin hakkidir” diyor, bitti. Bunlar 

yardimlari hak olmaktan gikarip, lutuf haline getiriyorlar. Vatanda§a bunu anlatmamiz 

gerekiyor. Sosyal devlet sana i§ bulmali, ge9inecegin geliri sana saglamak zorunlulugu 

var. Sosyal devlet budurzaten.

BIDEN, ERDOGAN’IN DEGIRMENINE SU TA§IMAKTAN VAZGEgsiN

- ABD ba§kan adayi Biden’in aylar once verdigi “Erdogan’i yenmeleri igin 

muhalifleri desteklemeliyiz” demeci birden gundeme geliverdi. Nasil 

degerlendiriyorsunuz?

Bir defa §unu agikga soyleyeyim: Joe Biden haddini a§mi§tir. Turkiye’de muhalefete 

destek verecek yegane kaynak, millettir. Bizi ba§ka siyasilerle, Turkiye’yi de ba§ka 

ulkelerle kariftirmamasmi oneririm. Qunku biz “Bagimsizlik benim karakterimdir” diyen 

Mustafa Kemal Ataturk ve arkada^larinin kurdugu bir ulkeyiz. Siyaseti de okyanus 

otesinin gikarlari igin degil, milletimizin Qikarlari igin yapariz. Joe Biden, Erdogan’in 

degirmenine su ta§imaktan vazge9sin.
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https://www.cumhurivet.com.tr/haber/chpyi-raki-masasinda-elestirmevi-kabul-etmem-
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