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SÜRE  : 22 DAKİKA 

 

DİCLE CANOVA: 15 Temmuz’un 1. Yılında o geceyi ve sonrasında yaşananları siyasette nelerin 

değiştiğini nelerin değişeceğini konuşmak üzere Ankara Stüdyolarından iyi günler. Konuğumuz AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal. Efendim hoş geldiniz. 

MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. 

DİCLE CANOVA: Teşekkür ederiz.  Birinci yıl dolmasına saatler kaldı artık 15 Temmuz darbe girişimi. 

Önce şunu soralım. O gece siz neredeydiniz, neler yaşadınız? O geceden aklınızda kalanlar nedir?  

MAHİR ÜNAL: O gecenin bir duygusu vardı. O gecenin bir ahlakı vardı. Aslında 15 Temmuz’un birinci 

yıldönümünde öncelikle bunları hatırlamak gerekiyor. Çünkü o gece insanlar vatandaşın da her şeyi 

teferruat gördüler. Bayrak dışında her şeyi teferruat gördüler. İnsanların o gece başka planları vardı. 

İşte kız istemeye gitmek için hazırlık yaparken darbe olduğunu duyup sokağa çıkan insanlardan tutun 

da o anda eşiyle helalleşip, çocuğunu alnından öpüp sokağa fırlayan insanlara kadar hepsinin ortak 

duygusu şuydu. Tek bir millet olmanın aynı bayrağın altında özgür bir şekilde yaşamanın aşkla bağlı 

oldukları vatanlarını korumanın ve bizim milletimizin bir duası vardır. Allah devletimize milletimize 

zeval vermesin diye dua ederiz. O gece adeta bu dua tecelli etti ve sanırım demokrasi tarihinde, 

siyasal hareketler tarihinde benzeri olmayan bir şey gerçekleşti ve insanlar silahların, tankların ve 

uçakların bombalarına çıplak elleriyle karşı koydular ve bir ahlakı vardı evet 

DİCLE CANOVA: O gecenin bir ahlakı vardı dediniz evet onu biraz açabilir miyiz? 

MAHİR ÜNAL: O gecenin bir ahlakı vardı. O gece yağma olmadı, o gece hiç kimseye zarar verilmedi. O 

gece tankın üzerindeki askere merhametle yalvaran ihtiyar bir teyzenin sesi halen kulaklarımızda. 

Evladım bu vatan senin, böyle yapma diye yalvaran ve sabahleyin bütün silahlar, mühimmat 

yerlerleydi, kimse dokunmadı bunlara. Yani o yanı başında arkadaşı vurulduğu halde gidip askerin 

silahını alıp da o asker kılığına girmiş teröriste kimse silah çevirmedi. Bu önemli bir ahlak. O silahlar 

devlete aitti. O dua ettiğimiz Allah zeval vermesin diye bekası için dua ettiğimiz devlete aitti. Millet 

müdahalesini yaptı ve devletine sahip çıktı ve devletine ait olanı da devletine teslim etti. Ve kimsenin 

de kılına zarar gelmeden herhangi bir taşkınlık olmadan ve dediğim gibi bir feraset ve irfanla bir 

ahlakla o gece aynı zamanda tarihteki yerini de alacaktır. O gece ben bir grup siyasetçi arkadaşımızla 

otururken haber aldık ve tabi işin doğası gereği biz hemen telefonlara sarıldık. İşte 

Cumhurbaşkanımızdan haber aldık, ben İçişleri Bakanımızı aradım. Bu arada işte o gece  karasal 

yayının ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gördüm. Yani yerel medyaya hızlıca bağlandık, 

radyolara bağlandık, il başkanlarımızı aradık. Siyasetin bu süreçte 15 yılda güçlenmesinin ve 

kurumsallaşmasının nasıl bir refleks oluşturduğunu gördük. Yani ilçe başkanlıklarımızdan, il 

başkanlıklarımıza, mahalle başkanlıklarımıza kadar çok hızlı bir şekilde telefon ve mesaj trafiği 

üzerinden hızla koordine olduk. Teşkilat başkanlığımız hızlı bir şekilde bütün il başkanlıklarımıza, ilçe 



başkanlıklarımıza mesajlarla darbeye karşı duracağımızı mesaj çekti. Tabi sosyal medya çok etkin 

kullanıldı. O gece bir dezenformasyon oluşturulmak istendi Cumhurbaşkanımızla ilgili. 

Cumhurbaşkanımızın sağlığı ile hemen hızlıca Cumhurbaşkanımızın sağlığı ile ilgili kamuoyu ve 

televizyonlar bilgilendirildi. 

DİCLE CANOVA: Ki kendisi de CNN Türk ekranlarından bağlandı. 

MAHİR ÜNAL: Evet ben buradan özellikle o gece medya mensuplarına ben çok teşekkür ediyorum. 

İnanılmaz sağduyulu bir şekilde davrandılar ve darbenin püskürtülmesinde o gece medyanın duruşu 

çok önemli bir yer tuttu. Yani buradan Hande Fırat’a, Oğuz Haksever’e, Abdülkadir Selvi’ye, Batuhan’a 

bir sürü sizlere o gece için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi o gece hiç kimsenin bir siyasi görüşü 

yoktu ve herkes mesela Cumhurbaşkanımızı merak ediyordu hangi düşünceden olursa olsun ve 

insanlar Cumhurbaşkanımızı televizyon gördüklerinde inanılmaz derecede sevindiler. Ve 

Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte insanlar her yerden sokaklara, caddelere aktılar. Yani toplara, 

tanklara, darbeye karşı vatanını, bayrağını korumak için sokağa çıkmakla meşru hükümete karşı 

sokağa çıkmanın aynı şey olmadığını anlamamız gerekiyor. O yüzden o gün bir ideolojik angajman 

yoktu, siyasi angajman yoktu. 

DİCLE CANOVA: Burada sanırım CHP’ye bir göndermeniz var adalet yürüyüşü üzerinden. 

MAHİR ÜNAL: Yani ben burada tabi 15 Temmuz günü bir siyaset üzerinden de konuşmak istemiyorum 

15 Temmuz’a bir gün kalmışken ama bir şeyleri doğru ayıralım birbirinden. Yani o gün insanlar 

herhangi bir siyasi düşünceleri olmadan ülkelerini korumak için darbeye karşı sokağa çıktı. 

DİCLE CANOVA: Ama konuyu siz de açtığınız için sormadan edemeyeceğim. CHP’de diyor ki; biz de 

bunu siyasi bir görüş, ideoloji olarak ortaya getirmiyoruz ama darbe girişinden sonra OHAL’in ilan 

edilmesiyle beraber Türkiye’de adaletsizlik arttı iddiasındalar. Ve adalet talebiyle yürüdüklerini, 

sokağa çıktıklarını söylüyorlar. O noktada adalet açısından konuştuğumuz zaman 15 Temmuz’dan bu 

yana baktığımız zaman gerek insan hakları, gerek hukuk, gerek yargılamalar devam ediyor. Bir takım 

mağduriyet iddiaları var. İktidar partisi nasıl okuyor o tabloyu peki? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi siyaset güzeldir, siyaset kurumu güzeldir. Demokrasi, sandık, insanoğlu sokaktaki 

kargaşayı parlamentoya taşımıştır. Demokrasi tarihi o kargaşanın, kaosun, sokaktaki kavganın 

seçimler aracılığıyla, sandık aracılığıyla parlamentoya taşınmasıdır.. Şimdi parlamentoyu tekrardan 

tersine çevirip sokağa taşımanın bir anlamı yok. Recep Tayyip Erdoğan 1999’da Pınarhisar Cezaevi’ne 

giderken insanları sokağa çağırmadı. Ben dedi devletime küsmem ve Recep Tayyip Erdoğan meşru 

siyasetin demokratik zemininin anayasal çerçevenin içerisinde kalarak siyasi mücadelesini verdi ve 

yanlış bulduğu şeylerin değiştirilmesi için millet iradesiyle birlikte mücadele etti. Bizim burada 

söylediğimiz şey şu; tabi ki demokratik tepkinizi göstermek için yürüyüşler yaparsınız, sivil tepkinizi 

ortaya koyarsınız, protesto hakkı temel demokratik haktır. Bunlarla ilgili bizim bir itirazımız yok. 

Yürüyüş yapmanız, miting yapmanız bunlar siyasetin güzel taraflarıdır ama siz bir miting yaparken bir 

siyasetçi olarak sandığı, seçimi, demokrasiyi TBMM’ni anayasayı meşru anayasası referans 

göstermeniz gerekir. Seçimleri işaret etmeniz, sandığı işaret etmeniz gerekir. Ama siz kalkıp bir 

meşruiyet tartışması açıyorsanız ve 16 Nisan gayri meşrudur diyorsanız, TBMM’nin iradesi elinden 

alınmıştır diyorsanız seçilmiş meşru hükümeti gayrimeşru ilan ediyorsanız insanlara demokratik, 

siyasal bir seçenek bırakmıyor sonuna kadar sokak diyorsanız biz siyasetçi olarak bunu kabul etmek 

çok zor. Ben herhangi bir siyasi görüşüm olmasa bile bir siyasetçi olarak buna evet diyemem bunu 



kabul edemem. Bizim itiraz ettiğimiz şey budur. Ve benim burada söylediğim şey de çok açık. Ben 

diyorum ki; eğer milletin iradesinin aygıtları olan, araçları olan sandık gibi, seçim gibi siyaset kurumu 

gibi milletin iradesinin devlete yansımasının aracı olan yapılar yok sayılıyor ve bunun dışındaki bir 

takım ne olduğu belli olmayan yani bir düzene bir intizama bir hukuka dayalı olmayan bir kaos eğer 

öneriliyorsa çünkü sokağa kimin çıktığını bilemezsiniz. Yani eğer demokratik bir hak olarak kamu 

düzeninin içerisinde protesto hakkınızı kullanmak için sokağa çıkıyorsanız kimse buna bir şey diyemez. 

DİCLE CANOVA: Sayın Cumhurbaşkanı o noktada CHP Liderine şöyle bir mesaj gönderdi. Bunu 

diyorsanız siz sokağa çıkamaz hale gelirsiniz. Cumhurbaşkanı neyi kastetmiş burada? 

MAHİR ÜNAL: Ama bakın burada Cumhurbaşkanımızın söylediği son derece açık. Yani siz mevcut 

kamu düzenini yok ederseniz, yok sayarsınız, anayasayı yok sayarsanız işte meşru TBMM’nin iradesi 

elinden alınmıştır gibi bir tuhaf argümanla ortaya çıkarsanız ve bu defa kamu düzenini sağlayacak, 

hepimizin güvenliğini sağlayacak, şimdi bakın Türkiye 15 Temmuz’dan sonra ne yaptı? İnsan hakları 

anlaşmasını askıya almadı. Şimdi 20 Temmuz’la ilgili CHP’nin itirazı var. Ben size soruyorum? 20 

Temmuz bir hukuk içerisinde bir anayasal zemin içerisinde meclis iç tüzüğü çerçevesinde TBMM’nin 

çalışmasının sonucunda ortaya çıkmış bir karar değil midir? Şimdi buna katılırsınız, katılmazsınız ama 

ortada bir TBMM var, elinizde bir anayasa var. Bu anayasanın dışına çıkmadan mevcut hukuku ihlal 

etmeden bir karar almışsınız. Şimdi siz diyorsunuz ki bu bir darbedir. Şimdi TBMM’nin aldığı bir kararı 

mevcut anayasal çerçevede anayasanın amir hükümleri çerçevesinde alınmış bir kararı 15 Temmuz 

darbesiyle nasıl eş tutacaksınız? Dolayısıyla mevcut düzeni yok saydığınız anda hiç kimse sokağa 

çıkamaz hale gelir zaten. Çünkü sokak cehenneme dönüşür. 

DİCLE CANOVA: Peki efendim muhalefetin eleştirisi sadece CHP değil HDP için de aynı şey geçerli. 

Demokrasinin olağanüstü halin ilanı ve ondan sonraki uygulamalarda yara aldığı yönünde böyle bir 

iddiaları var. 

MAHİR ÜNAL: Burada tek bir şey söylemek istiyorum bakın; Türkiye şu anda dört tane terör örgütüne 

karşı mücadele ediyor. FETÖ, PKK, DAEŞ ve DHKP-C ve çok çetin de bir mücadele veriyor. İşte 

geçtiğimiz günlerde Londra’da bir terör saldırısı oldu ve İngiltere Başbakanı May insan hakları 

anlaşmalarını askıya almayı tartışabiliriz dedi. Ya da Şanzelize’de bir terör saldırısından dolayı halen 

Fransa’da olağanüstü hal devam ediyor. Belçika’da ne olduğunu biliyoruz, Almanya’da Hamburg’da 

neler yaşandığını biliyoruz. Şimdi Türkiye diğer taraftan Suriye, Irak gibi iç savaş yaşamış ve yaşamaya 

devam eden ülkelerle sınırı olan binlerce kilometre sınırı olan ve ülke.. Şimdi Türkiye15 Temmuz 

darbesi gibi 15 darbesi gibi işgal girişimi gibi bir girişim yaşamış. Türkiye olağanüstü hali hukuk dışı bir 

şekilde devletin dışındaki bir iradenin gelip anayasaya, hukuka ve bugüne kadar cari olan demokratik 

düzene rağmen böyle bir karar alınmamış ki. Yani anayasanın amir hükmünce TBMM’nin iç tüzüğü 

uygulanarak böyle bir karar alınmış bunu hukuk dışı saymak kaldı ki Türkiye gibi olağanüstü bir 

süreçten geçen bir ülkede efendim olağanüstü hale ne gerek var demek Almanya’nın en ufak bir 

gösteri olduğunda en sert şekilde müdahale edip sonra da Türkiye’ye terörle mücadele kanunlarımızı, 

yasal düzenlemelerinizi gözden geçirin demesi gibi bir şey. 

DUYGU CANOVA: Şimdi merak edilen tabi daha ne kadar Türkiye’nin olağanüstü hal çerçevesinde 

devam edeceği, Sayın Cumhurbaşkanı çok kısa bir zaman önce dedi ki; çok da uzak olmayan gelecekte 

kalkması mümkün. Tabi şimdi merak ediyoruz, bu uzak olmayan gelecek nedir? 19 Temmuz’da 

yeniden uzatılması gerekiyor eğer uzatılacaksa üç aylık süre doluyor. Bu konuyla ilgili AK Parti’nin 



iktidar kanadının aldığı bir karar var mı? Uzatılacak mı? Yoksa yakın gelecekte kaldırılacak mesajından 

ne çıkarmalıyız? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi biz bir şeyi çok iyi ayrıştırıyoruz. Siyaseti, bürokrasiyi, kamu düzenini, hükümeti, 

Cumhurbaşkanlığımızın pozisyonu hepsini anayasal çerçevede sınırları içerisinde tutmaya büyük bir 

özen gösteriyoruz. Öncelikli olarak biz bir siyasi parti olarak bu konuları siyasal zeminde konuşabiliriz. 

Ama olağanüstü halin uzatılması Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda alınacak tavsiye karara da 

bağlıdır. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bildiğim kadarıyla 17 Temmuz’da olacak. 17 

Temmuz’da Milli Güvenlik Kuruluda devletin üst güvenlik kademesi bir araya gelecek. 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir karar verecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklaması da 

benim gördüğüm kadarıyla şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki; darbeciler yargılanmıyor. Hayır 

darbeciler yargılanıyor, darbeciler o gece suçüstü yakalandılar ve şu anda Türk Mahkemelerine hesap 

veriyorlar. Ve biz yargılamayı da adil bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu yargılamalar kameraların 

önünde uluslararası gözlemcilerin önünde yapılıyor. Yarın bu yargılamalar tamamlandıktan sonra Apo 

yargılanmasından sonra İnsan Hakları Mahkemesine başvurulmuş ve yargılanmanın tekrarı istenmişti 

biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yargılanmaların adil bir şekilde gerçekleşmesi için ve 

yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tekrar bir yargı kararı almaması için savunma hakkına, 

sanıkların adil bir şeklide yargılanmasına son derece büyük bir özen gösteriyor. Ha tabi burada kamu 

vicdanını yaralayan şeyler var. İşte sanıkların oradaki tutum ve tavırları düşünün. TBMM’ni 

bombalayan o asker kılığındaki terörist orada şehit yakınlarına dönük ya da işte  

DİCLE CANOVA: En son bir t-shirt meselesi var bugün bütün gazetelerde yer aldı. 

MAHİR ÜNAL: Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde kullandığı bir t-shirt ama terör örgütlerinin 

tipik özelliğidir bu. Yani yargılanma sürecinde kolay kolay çözülmezler. Üst düzey bir moral 

motivasyon sergilerler ve tabi FETÖ terör örgütü de içerideki mensuplarının, örgüt üyelerinin 

çözülmemeleri, itirafçı olmamaları için sürekli psikolojik harekat yapıyor, söylem üzerinden, dil 

üzerinden. Bunların hepsini devletimiz izliyor, yargımız izliyor ve adil bir şekilde yargılanma 

gerçekleşiyor ve tabi bunun da tabi biraz süre alması da gayet normal. Çünkü sanıkların savunma 

hakkına çünkü savunma hakkı.. 

DİCLE CANOVA: Tek tip kıyafetle mahkemeye getirilsinler talepleri vardı bu son yaşanan t-shirt 

olayından sonra, bu tekrar gündeme gelir mi? 

MAHİR ÜNAL: Tabi bu Adalet Bakanlığı’nın ya da bu konudaki düzenlemelerin çerçevesinde 

değerlendirilmesi gereken bir şey. 

DİCLE CANOVA: Efendim çok az vaktimiz kaldı. Son sorumu etkinliklere ayırmak istiyorum. Yarın 

Meclis darbe girişiminin birinci yıldönümünde özel gündemde saat 13:00’te toplanacak. Bir de gece 

02:32’de yani ilk bombanın Meclis’e atıldığı saatlerde ayrı bir etkinlik olacak ve burada bir davet 

tartışması yaşandı. İlk açıklanan programda orada yapılacak konuşmalarda Sayın Cumhurbaşkanı, 

Sayın Başbakan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılacağı duyurulmuştu. CHP biz davet edilmedik 

dedi. Ama dün Meclis Başkanlığı davet gönderdi. Aslında şunu sormak istiyorum. Siyasette 15 

Temmuz’dan bu yana ne değişti? Çünkü o gece tüm siyasi parti sözcüleri, milletvekilleri bir aradaydı, 

tek ses olmuştu. Yenikapı Ruhu gibi bir şey gördü Türkiye ama bugün geldiğimiz noktada özellikle ana 

muhalefet partisiyle ciddi bir polemik yaşanıyor. En son bu davet krizi ortada. Siyasette ne değişti, ne 

oldu, neden böyle oldu? 



MAHİR ÜNAL: Şimdi öncelikli olarak bu anma etkinlikleri Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde 

yürütülen, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen etkinlikler var. TBMM’nin kendi etkinlikleri var. 

Siyasi partilerin etkinlikleri var. Sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri var. Yani tek bir etkinlik yok. 

Şimdi bugünden baktığımızda yarın saat 13:00’te TBMM özel gündemle toplanacak ve akşam da gece 

yani gece saat 02:30’da tam da Meclisin bombalandığı saatte orada TBMM bir etkinlik daha yapıyor, 

bir tören daha yapıyor. Tabi bunların daveti tamamen dediğim gibi Meclis Başkanlığına ait davetler. 

Ee bize de davetiye gelmedi. Çünkü TBMM ile ilgili mesela özel gündemle ilgili davetiye gitmez. Yani 

TBMM Başkanlığı nasıl bir karar aldı nasıl bir inisiyatif kullandı bilmiyorum ama bildiğim şey şu ki; 

siyasi parti olarak ondan önce bize de davetiye gelmemişti. Bize de davetiye dün itibariyle ulaştı o 

geceyle ilgili. 

DİCLE CANOVA: Programda CHP Liderinin konuşmacı olarak yer almaması belki biraz CHP açısından 

tepkiye sebebiyet verdi ve Meclis niye bölünüyor şimdi? O gece hep beraberdik şimdi niye 

bölünüyoruz diyor? 

MAHİR ÜNAL: Tabi programda ne olduğunu ya da programın nerede yayınlandığına dair benim 

açıkçası bir bilgim yok. Yani TBMM programı nasıldı ya da nerede yayınlandı bilmiyorum ama siyaset 

niye bu hale geldiğiyle ilgili ben şunu söyleyeyim. Bu siyasetin biraz da doğasında var. Ama üzerinde 

uzunca konuşmak gereken bir şey anladığım kadarıyla..  

DİCLE CANOVA: Çok az vaktimiz kaldı, toparlamam gerekiyor. 

MAHİR ÜNAL: Ben buradan bütün şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. 

Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve şehitlerimizin önünde minnetle eğiliyorum. 

DİCLE CANOVA: Çok teşekkür ediyoruz. Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 

yayın konuğumuzdu. Ankara’dan şimdilik hoşça kalın diyoruz. 


