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SUNUCU: Sayın Başkan hoş geldiniz.  

MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk. 

SUNUCU: YAŞ kararları öncesindeki Anıtkabir ziyaretini izledik birlikte. Dünde, Akıncılar üstündeki çok kritik 

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimin en önemli parçalarından bir tanesinin yargılaması vardır. Muhtemeldir ki YAŞ’ı 

bu yaşadığımız bir yıl etkileyecek, etkiliyor da zaten. Çünkü birçoğu işte cezaevinde bazıları üzerinde şüpheler 

var. Onunla ilgili değerlendirmek için belki erken. Ama dünkü salonda sizde vardınız. Ak Parti’den de 

hükümetten de çeşitli üyeler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı çok sayıda şikayetçi olduklarını, 

müşteki olarak başvuruda bulundular. En kritik davalardan birisiydi. Dün oradaydınız, o yüzden önce bir 

salondaki izlenimlerinizi almak istiyorum. Sonra hem genel olarak yargılama nereye gidiyor. FETÖ ile 

mücadelede neredeyiz? 

MAHİR ÜNAL: Evet şimdi, YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyaretini izlerken onu düşündüm. Öncelikli olarak biz, 

15 Temmuz gecesi, bu ülkeye sahip çıkan, bu aziz millete kendi devletine sahip çıkan, devletinin yanında duran, 

ordumuzun içindeki unsurlara, emniyet güçlerimize, kısaca bu bayrağa, bu millete, bu vatana, bu devlete aşkla 

bağlı olan her bir kardeşimi buradan bütün kalbimle selamlıyorum. Çünkü eğer, o gece bu hainler başarıya 

ulaşsalardı, sanırım sonuçları Türkiye için telafi edilemez sonuçlar doğuracaktı. Şimdi 15 Temmuz’dan sonrasının 

kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ordunun içerisinden, yargının içerisinden, emniyetin içerisinden, kısaca 

devletin içerisinden bu yapı büyük oranda temizlendi. Yani bu yapının artık devletin içerisinde manipülasyon lar 

yapmasına, sabotajlar oluşturmasına, kısaca devletin içerisinde hareket ederek, devletin kararlarını, devletin 

eylemlerini, tasarruf gücünü, manipüle etme imkanları artık kalmadı. O yüzden devlet kurumları da artık yavaş 

yavaş adeta bu bünyedeki kanser urunun alınmasıyla birlikte devletin kurumları da yavaş yavaş kendisini 

iyileştiriyor. Bu anlamda biliyorsunuz yargının içerisinde de bunlar 40 yıl boyunca çok ciddi bir yapılanma 

oluşturmuşlardı. Ve dün Akıncılar Üssü davasını izlerken, tabi insanın kanına dokunuyor. Yani duygusal 

baktığımız zaman başka şeyler düşünüyoruz. Orada şehit yakınlarımız, gazilerimiz, her birimiz orada onlara karşı 

büyük bir öfke duyuyoruz. Ve tabi bu yaptıklarından dolayı bir nefret duygusuyla hareket ediyoruz. Onların 

yaptıkları çünkü kabul edilebilir bir şey değil yani. Kendi milletin silahıyla, milletin uçağıyla, milletin kendisine 

ateş açan 250 kişiyi şehit etmiş insanları görüyorsunuz karşınızda, hemen az ileride oturuyorlar. Ama burada 

tabi ki bizim duygularımızla hareket etmememiz gerekiyor. Burada yargının gerektirdiği şekilde hareket edilmesi 

gerekiyor. Çünkü burada aynı zamanda yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bu davanın götürülmesi ve 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin belli davalara dönük başka kararlar almasının önüne geçmek içinde bugün 

son derece hassas bir şekilde bu yargılamanın gerçekleşmesi gerekiyor. Tabi burada FETÖ terör örgütü hala bir 

psikolojik harekatın peşinde. Yani bir içerdeki müntesiplerini ve onların morallerini yüksek tutmak adına sürekli 

bir dezenformasyon oluşturuyor. Ve tabi diğer taraftan bu dezenformasyonun yanı sıra bütün terör örgütlerinin 

ortak hareket tarzıdır bu, mesela DHKP-C’de de aynı şey vardır. Mahkeme salonunda örgüt üyeleri son derece 

moralli gözükürler. Etraflarına böyle biz güçlüyüz mesajı verirler. Moral bozacak şekilde davranırlar. Güler işte, 

slogan atarlar. Şimdi benzer şeyleri bu terör örgütü üyeleri de yapıyor. Yani size bakıp gülmeler, birbirlerine 

bakıp gülmeler. Bu moral bozucu tavırların bizim moralimizi bozmasına da izin vermememiz gerekiyor. 



SUNUCU: Bir yandan da psikolojik savaş, propaganda savaşı sürüyor diyorsunuz. 

MAHİR ÜNAL: Tabi, tabi mesela dün benim gördüğüm bir sahne, birçok şehit yakınını ve birçok gaziyi son derece 

üzdü. Şimdi şu kadarını kabul etmek gerekir ki, orada şehit yakınları ve gaziler, son derece içleri yanarak, 

kaybettikleri sevdiklerini hatırlayarak onlara bakıyorlar. Şimdi oradan bir şehit yakını, sanık avukatlarına bir laf 

attı. Sanık avukatlarına laf attığında, aynı anda bütün sanık avukatları, sıralara vurmaya başladılar, aynı anda. 

Şimdi şu olabilir ben bunu anlarım yani oradan birkaç tane sanık avukatı, bir şehit yakınının bu sözünü protesto 

etmek için bir iki kişi sıraya vurabilir bunu anlarsınız. Ama aynı anda bütün sanık avukatlarının sıralara vurmaya 

başlaması ve aynı anda sanıkların bunu alkışlamaya başlaması, ister istemez şunu düşünüyorsunuz yani; bu 

karşıtlık duygusu nasıl bir şey ki, sizde bir FETÖ aidiyeti oluşturabiliyor. Yani her makul insan, her akli selim 

sahibi bu ülkenin vatandaşı, bir şehit yakının canı yandığı için bir acıyla söylediği sözü hazmedecek kadar akli 

selimdir bu ülkede her insanımız.  

SUNUCU: Karşısında olsanız da hak verirsiniz. 

MAHİR ÜNAL: Hele hele bu bir, yani siz tabiki sanıkların tabiki avukatı olacak. Yani savunma hakkı kutsaldır. 

SUNUCU: Ama o insani durumu anlamanız gerekiyor. 

MAHİR ÜNAL: Yani savunma hakkı kutsaldır. Biz herhangi bir şeyi burada bu insanların adli süreçlerinin 

yargılama süreçlerinin temel insan haklarına uygun bir şekilde yürütülmesi ve adil bir şekilde sürdürülmesi için 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu başka bir şey. Ama ben burada ben insani bir 

şeyden bahsediyorum. Yani aynı anda orada yaklaşık 100’e yakın sanık avukatının, bir şehit yakınının söylediği 

sözü, aynı anda aynı refleksle bir anda sıralara vurarak protesto etmesi ve aynı anda bütün sanıklarında, onların 

sıraya vurmasını alkışlaması, ilginç bir koordinasyonu, aidiyeti, grup duygusunu, psikolojik olarak baktığımızda 

ifade eder. Ve tabi hakim gerekli müdahaleyi yaptı. Gerekli uyarılarda da bulundu. Burada yargılama süreçleriyle 

ilgili özellikle izleyen kişilerin dışarı çıktığında, duygularından kaynaklanan bir şekilde bu söylediğim önemli, işte 

bu sanıklara neden böyle davranılıyor, şuna neden izin veriliyor, sitayişlerini eğer dışarıda çok yaygın bir hale 

getirir ve efendim yargılamayla ilgili çok ciddi sorunlar varmış gibi bir algı oluşturursak, öncelikli olarak bu 

teröristlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Yani yargı süreci son derece adil bir şekilde işliyor. Diğer taraftan 

bunlara dönük zaten bunlar cürmü meşrut yani suçüstü zaten yakalanmışlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, 

darbeciler yargılanmıyor, hayır darbeciler yargılanıyor. Gerçek darbeciler yargılanıyor. 15 Temmuz gecesi bu 

insanlar suçüstü yakalandılar. Bunlar meclisi bombalarken yakalandılar. Bunlar helikopterlerden halka ateş 

açarken yakalandılar. Bunlar tankları, halkımızın üzerine sürerken yakalandılar. Bunlar suçüstü yakalandılar. 

Dolayısıyla bunların suçunun sabit olmasıyla ilgili bir mesele yok. Sadece bunların yargılanma süreci devam 

ediyor. Ama bunun üzerinden onların oluşturmak istedikleri psikolojiye bizim asla teslim olmamamız gerekiyor. 

Biz yargı sistemimize güvenelim, devletimize güvenelim ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünden emin 

olalım. Buradan ben birde teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Tunceli’de, Tunceli İl 

Başkanlığı’nın teröre karşı bir açıklaması vardı biliyorsunuz.  

SUNUCU: Bölücü terör örgütünün… 

MAHİR ÜNAL: Bölücü terör örgütünün öğretmenimizi şehit etmesiyle birlikte, güçlü bir tepki koydu. Sonra 

Gürsel Erol, Tunceli milletvekili onun tepkisini gördük. Ve cumhurbaşkanımızda takdirle karşıladı onun tepkisini. 

Ve sonra CHP milletvekillerinin yine bizim Milli Eğitim Bakan yardımcımızın, valimizin katılımıyla biliyorsunuz 

Tunceli’de teröre lanet mitingi düzenlendi. Ve dünde Cumhuriyet Halk Partisi, davaya geldi, takip etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekili Sayın Levent Gök oradaydı, milletvekilleri oradaydı. Biz muhalefetten 

bunları görmek istiyoruz. Yani biz geçen gün Tunceli milletvekili, CHP Tunceli milletvekilinin çok güzel bir 

açıklaması vardı. Muhalif olmak, karşıt olmak değildir. Muhalif olmak, alternatif olmaktır. Seçenek haline 

gelebilmektir. Muhalif olmak demek, şu gayrimeşrudur, bu gayrimeşrudur, anayasa gayrimeşrudur, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi şöyle olmuştur, 20 Temmuz böyle olmuştur demek değildir. Sistem içerisinde alternatif 

olabildiğini göstermektir. Bu özellikle son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden gördüğümüz bu hareketleri biz 



takdirle karşılıyoruz. Dolayısıyla da ben bu akli seliminden dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi’ne teşekkür 

ediyorum. Çünkü geçmişte bizde diyorduk. Yani bu davalarda neden CHP milletvekillerini görmüyoruz. Çatı 

davalarda neden görmüyoruz. Aynı şekilde Silivri’de CHP milletvekillerini neden görmüyoruz diyorduk. Dün 

Akıncılar Üssü davasında. 

SUNUCU: Hem geldiler, hem şikayetçi oldular. 

MAHİR ÜNAL: Evet, hem geldiler, hem şikayetçi oldular, müdahil oldular. Grup başkanvekilleri, milletvekilleri, 

oradaydı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’de bu hassasiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Yani her zaman 

eleştirmiyoruz, iyi şeyler gördüğümüz zamanda… 

SUNUCU: İnşallah iyi şeylerin sayısı karşılıklı olarak artar diyoruz. 

MAHİR ÜNAL: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz evet.  

SUNUCU: Arada sırada, kendisi de teşekkür ederse, hepimizin ihtiyacı olan anlar çünkü bunlar. Buradan 

FETÖ’yle mücadelede, aslında bir yanıyla bunu açıklarken bundan da bahsettiniz de, toplama baktığınız zaman, 

aradan zaten 1 yıl geçti. Hani bir darbe girişimi üzerinden 1 yıl sonra bu kadar şeyin yapılması, yargılamaların 

başlaması, bazılarından kararlarda çıkmaya başladı hatta. Toplamda yargıyla ilgili iyi gidiyor. İşte kanun 

hükmünde kararnamelerle biliyorsunuz kamudan uzaklaştırılan var ya da açığa alınanlar. Toplama baktığınız 

zaman FETÖ’yle mücadeleye ilişkin nasıl gidiyor? Yoksa daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor musunuz? 

En son Diyanet İşleri Başkanı’nın belki hazırladığı başkanında… 

MAHİR ÜNAL: Evet o çok kıymetli bir çalışma. 

SUNUCU: Önemli bir işin, teolojik boyutu, inanç boyutuna da bakılması gerektiği ortaya çıktı. Toplamını 

sorduğumda ne görüyorsunuz? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi Türkiye, 40 yıl boyunca toplumda örgütlenmiş yani cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, altı 

ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapı bir dini grup yapılanması değil, 

öncelikle bunu doğru görmek gerekiyor. Dünyada bunun birçok örnekleri var yani mesela Festinger’in, sosyal 

psikolog Festinger’in 1950’lere dönük bir incelemesi vardır. Toplumlar, bazen bu tür kültler oluştururlar. Yani 

duygu, düşünce, davranış arasında farklı bir inanç oluşturmuş ve bu inancı üzerinden kendisini farklılaştıran kült 

yapılar diyoruz bunlara. Bu tür kült yapılar vardır. O yüzden FETÖ yapılanmasına bir dini grup dememiz doğru 

olmaz. Dini grup görünümünde, bir sivil toplum örgütü görünümünde yapılandıkları doğrudur. Ve 2013 yılına 

kadar da her birimiz bunları bir sivil toplum örgütü olarak dini grup görünümlü bir sivil toplum örgütü olarak 

gördük. Yani bunların içerisindeki işadamlarıyla aramızda dolaşıyorlardı. Yani herkesle ilişkileri vardı. Yani 

CHP’lisiyle de, MHP’lisiyle de, yani toplumun bütün kesimleriyle Ak Partilisiyle bunlarla ilişkileri vardı. Hatırla, 

gazeteciler vardı. Bu gazetecilerde senin benim gibi insanlar bunlarla oturup konuşuyorduk. 

SUNUCU: Her durumda, meşru ve legal bir… 

MAHİR ÜNAL: Yani her durumda, meşru, legal, kimisi gazeteci görünümlüydü, kimisi işadamı görünümlüydü, 

kimisi işte asker görünümlüydü, kimisi hakim görünümlüydü. Ve bu insanların biz 17-25 Aralık’tan sonra dehşet 

içerisinde bir özelliklerini fark ettik. Neyi fark ettik? Tek bir merkezden emir alarak, hiçbir şeyi tartışmadan, 

kabul ettiklerini gördük. Yani hatırla, bunlarla oturup bazı şeyleri tartıştığımızda bunların kesin inançlı, aldıkları 

talimat dışında hiçbir şeyi dikkate almadıkları gördük. Başka? Bunların devletin içerisindekilerin de devletin 

kendi iç işleyişiyle hareket etmediklerini, ağabeylerinden ya da işte kendi üst… 

SUNUCU: Başka bir hiyerarşi bağlı oldukları… 

MAHİR ÜNAL: Başka bir hiyerarşiye bağlı olduklarını gördük ve o zaman cumhurbaşkanımız bunlara dedi ki, 

bunlar paralel devlet yapılanmasıdır. Yani devletin kendi iç işleyişi içerisinde hareket etmeyen, devletin dışında 



başka yapılardan talimat alarak, devletin içerisinde hareket eden bir yapı oldukları 2013’de ortaya çıktı. Ve 

2013’den sonra biliyorsunuz ciddi bir mücadele başladı. Aslında 15 Temmuz’da o mücadelenin kırılma 

noktalarından bir tanesiydi. Yani 15 Temmuz birden bire olmadı. Devam eden bir mücadele vardı. 15 Temmuz 

2016 günü Cuma günü Ankara Başsavcılığı FETÖ iddianamesini kabul etmişti. İşte yine… 

SUNUCU: YAŞ kararları geliyordu. 

MAHİR ÜNAL: YAŞ kararları geliyordu. 

SUNUCU: Listeler belli olmuştu. 

MAHİR ÜNAL: Sıkışmışlardı. Ve bunlar adeta bir intihar girişiminde bulunurcasına 15 Temmuz’u 

gerçekleştirmeye kalkıştırlar. Şimdi, 15 Temmuz’dan sonra toplumun içerisinde örgütlenmiş, devletin içerisinde 

örgütlenmiş, aynı şekilde toplumun bütün katmanlarında farklı şekillerde yer etmiş bir yapıyla mücadele 

ediyoruz. Bunun birçok ayağı var. Yani devletin içerisindeki ayağı büyük oranda temizlendi. Yani 2014 yılında 

zaten yargının içerisinde deşifre oldular. Biliyorsunuz 2014 HSYK seçimleriyle beraber bunlar yargının içerisinde 

deşifre oldular. 15 Temmuz darbesiyle birlikte de ordunun içerisindekiler deşifre oldu. Zaten Bylock, Eagle gibi 

bu iletişim... 

SUNUCU: Bir kodlamalarla kendilerini zaten… 

MAHİR ÜNAL: Kodlamalarla evet onları Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çözmesiyle birlikte bürokrasinin 

içerisindekilerde deşifre oldu. Şimdi burada, ana muhalefet partisinin söylediği tehlikeli bir şey var. Ana 

muhalefet partisi diyor ki, 1 milyon mağdur var. Hayır, 1 milyon mağdur yok. Çünkü yargının içerisinde, ordunun 

içerisinde, eğitim sisteminin içerisinde, bürokrasinin diğer katmalarında devlet, kesin delil olmadan yani Bylock 

gibi, ondan sonra açık ifadelerde sanık ifadelerinde ortaya çıkan ve delillendirilmiş yani sübut bulmuş bir takım 

müdellel şeyler olmadan herhangi bir tutuklama söz konusu olmadı. Zaten tutuklamaların dışında bir de 

tutuksuz yargılamalar devam ediyor. 

SUNUCU: Evet. 

MAHİR ÜNAL: Buraya baktığımız zaman biz lütfen şunu yapmayalım. Biz öncelikle olarak Türk yargısına 

güvenelim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, söylediğim gibi 40 yıllık kendi içerisinde adeta bir ur gibi 

yerleşmiş bir yapıyı kendi bünyesinden çıkardı attı. Bu çok kıymetli bir şey.  Geçen Mehmet Tezkan’ın bir yazısı 

vardı “devletin içinden şeytan çıktı” diye. Yani metafor güzeldi. 

SUNUCU: O filmlerde kullanılan bir şey vardır ya. 

MAHİR ÜNAL: Evet, metafor, güzel bir metafor. Dolayısıyla devletin içindeki şeytan çıktı. O ur, o kanser hücresi 

temizlendi. Bundan sonra hızla, devletimiz kendisini, refleks olarak, davranış olarak hem eğitim sisteminde, hem 

ordu da işte YAŞ kararları şimdi geliyor, hem yargıda iyileştiriyor. Tabi meselenin bir de toplumsal boyutu var. 

Toplumsal boyutta da çok ciddi bir rehabilitasyon gerekiyor. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı 

çalışma çok kıymetli. Çünkü aynı zamanda bu yapı bizim dini inançlarımız, kavramlarımız, ritüellerimiz, bunlar 

üzerinde de çok ciddi bir tahribat oluşturdu. Yani insanlar artık bir takım dini yapılara da bunlardan dolayı şüphe 

ile bakmaya başladılar. Yani sonuçta bizim geleneğimizden gelen bin yıllık geleneğimizden gelen birçok 

şeylerimiz var yani. Alevi Bektaşi geleneğinden tutun da işte diğer tekke ve zaviyelere varıncaya kadar… 

SUNUCU: Töreler, kültür bir kültür var başkanım.  

MAHİR ÜNAL: Tabi bu bizim inançlarımızın…  

SUNUCU: Anadolu’ya dair bir… 



MAHİR ÜNAL: Evet, bir irfan geleneğimiz var. Bu irfan geleneğinin bütün kavramlarını adeta bu yapı 40 yıl 

boyunca, sakız gibi çiğneyerek, insanların algısında da ciddi bir tahribat oluşturdu. Dolayısıyla bütün bu 

alanlarda yenileşme, bunlarla ilgili rehabilitasyon, insanların inançları, değerleri, toplumsal alanda bunlarla bir 

şekilde ilişkisi ve iltisaki olduğu için bundan duyduğu huzursuzluk ve rahatsızlık olan bir sürü alan var. Biz 1 yılda 

çok ciddi bir mesafe kat ettik aslında. Eğer FETÖ tipi bir yapılanma başka bir ülkede yaşansaydı, inanın 

toplumsal yapının bütün dokusunu paramparça ederdi. Biz çok güçlü bir toplumuz. Yani 15 Temmuz gecesi, 

büyük bir işgal hareketini bertaraf ettikten sonra, sabah 16 Temmuz sabahı kalktık ve normal hayatımıza… 

SUNUCU: Cuma akşamı darbe engelleyip, Pazartesi işe giden… 

MAHİR ÜNAL: Tabi tabi işe giden bir milletiz yani. O yüzden biz 1 yılda çok ciddi anlamda mesafe kat ettik bunu 

görmek lazım. 

SUNUCU: Tartışmalar da sürecek tabi ki ama yargılamalarda sürsün, yargılamalarında gidişatına göre eksiklik 

olursa, sorun olursa onlara göre konuşalım. Burada bir yandan da, aktüel bölüme gelirsek sizin de tabi doğrudan 

ilgilendiğiniz, medya ve tanıtımdan sorumlu olunca işinizin arttığı bir dönem içindeyiz. Biliyorum buradan da 

çıkınca yine benzer toplantılara da gideceksiniz. Artı hazırlıklarınız çalışmalarınız başladı. Kongre süreciniz 

başladı. Hem o kongre sürecini konuşmak istiyorum hem de ondan önce Sayın cumhurbaşkanının parti genel 

başkanı olarak da son geniş toplantı da medyaya yansıdığı kadarıyla uyarılarının olduğu, bir toplantı oldu. Hem o 

Sayın cumhurbaşkanının söyledikleri bağlamında bundan sonra neler olacak, buradan alınması gereken dersler, 

yapılacak öz eleştiriler nelerdir bunları sormak istiyorum. Hem de kongre süreciyle ilgili bilgiyi verebilir misiniz?  

MAHİR ÜNAL: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi burada şu kritik sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Birileri 

Türkiye’nin 1930’larda, 1940’larda ki paradigmasıyla bugünü okumaya çalışıyor ısrarla. Yani bakıyorum, gazete 

köşelerinde, televizyonlarda. Şunu kabul edelim, toplumlar değişiyor mu? Değişiyor. Hayat değişiyor mu? 

Değişiyor. Yani 1940’ların dünyası artık yok, 1950’lerin, 60’ların, bırakın 1980’lerin, 90’ların dünyası yok. Soğuk 

savaş sonrası dünya, artık başka bir dünya. Ve artık toplumların değişim aralığı 5 yıla 10 yıla kadar düştü. Peki, 

burada soru şu; kritik soru şu; toplumsal değişimin yönüne kim karar verecek? Toplumsal değişimin yönüne, 

millet karar verecek, toplum karar verecek. Ha ne aracılığıyla karar verecek? Siyaset aracılığıyla karar verecek. 

Siyaset kurumu neden var? Siyaset kurumu, toplumun taleplerini, ihtiyaçlarını alan, bunu bir siyasi akla 

dönüştürüp, devlet aklı ile bunu bir politikaya, yönetime dönüştüren bir yapıdır. Şimdi, siyaset çok kıymetli, çok 

değerli siyaset. Siyasette merkez neresidir? Siyasi partinin kendisidir. Peki, Türkiye’de özellikle bir siyasi aktör 

olarak, bir siyasi lider olarak Recep Tayyip Erdoğan, 1990’lardan bugüne kadar siyasetteki kendi ağırlığını, 

milletle kurduğu ilişki yani Tayyip Erdoğan’da kıymetli yapan nedir? Milletin ona teveccühüdür. Şimdi, Recep 

Tayyip Erdoğan’ın bu siyasi hareketin lideri olarak, cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra siyasetin merkezinde bir 

eksen kayması yaşadık biz. Çünkü siyasi parti, liderini cumhurbaşkanı yaptığında, siyasal sistemden kaynaklanan 

bir boşluk doğdu. Şimdi, Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar siyasete ve partisine dönmesiyle birlikte şimdi eksen 

tekrardan yerine oturdu aslında. Yani siyasetin ekseni kendi yerine oturdu. Ve kendi partisine döndükten sonra 

da doğal olarak bu 3 yıl zarfında oluşan o eksen kaymasından oluşan bazı sorunları şuanda hızlı bir şekilde elden 

geçiriyor. Yani yerel yönetimlerden tutunda işte partinin MKYK’sına varıncaya kadar parti kurulları, partinin 

kendi içerisindeki organları, bütün bunlar tekrardan elden geçiliyor. Neden? Çünkü 2019’da Türkiye çok büyük 

seçimler yapacak. Yani 2019’da Türkiye… 

SUNUCU: 3 kez seçim artı sistemin değişmesinden sonraki ilk uygulaması. 

MAHİR ÜNAL: Sistem, sistem, tabi canım şimdi Mart’ta yerel seçimler var. Yerel seçimler çok önemli. Çünkü 

yerel seçimler Kasım’daki Cumhurbaşkanlığı ve… 

SUNUCU: Genel seçim. 

MAHİR ÜNAL: Genel seçimleri belirleyecek. 



SUNUCU: Tabi. 

MAHİR ÜNAL: O yüzden yerel seçimler çok önemli. Diğer taraftan 2019 Kasım’da cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine geçecek Türkiye.  Bu zaman zarfında, uyum yasaları çıkacak. Bir taraftan da iktidarsınız. Yani iktidar 

olarak bu seçime gidiyorsunuz. 

SUNUCU:  Yapılması gereken işlerde yapılmak zorunda. 

MAHİR ÜNAL: Yapılması gereken işler var, hükümetin yapması gereken işler var. Yerel yönetimlerde yapılması 

gereken işler var. Partinin seçime hazırlanması var. Bütün bunlar, ortaya konduğunda çok ciddi anlamda 

herkesin dikkatli olması, uyanık olması, hazır olması… 

SUNUCU: Maksimumda 1 buçuk yıl. 

MAHİR ÜNAL: Ve zaman olarak da çok fazla bir zamanımız yok. Fotoğraf bu, bide dönüp bakıyorsunuz içinde 

bulunduğunuz coğrafyada Suriye bir ateş çemberi, Irak, her an patlamaya hazır bir bomba, Rusya, aynı şekilde 

Rusya’nın Avrupa Birliği ve Amerika ile yaşadığı bir gerilim var. Libya, yani Libya’dan başlayın Ukrayna’ya kadar 

çevrenizde yaklaşık 9 tane ülkede yönetilebilir olma özelliğini kaybetmiş durumda. 

SUNUCU: Tabi. 

MAHİR ÜNAL: Böyle de bir mahalledesiniz. Öbür taraftan Avrupa ile yaşadığınız sorun, siz dört tane terör 

örgütüyle mücadele ediyorsunuz aynı zamanda. 15 Temmuz gibi bir tramvayı toplum olarak atlatmışsınız, işgal 

girişimini atlatmışsınız. Öbür taraftan sizin stratejik ortak olarak gördüğünüz Amerika Birleşik Devletleri, 

Suriye’de PKK’nın uzantısı olan YPG ve PYD’ye her gün silah yardımı yapıyor. Diğer taraftan sizin AB müzakere 

sürecini devam ettirdiğiniz Almanya, bütün FETÖ’cüleri adeta bağrına basıyor, PKK’nın bütün eylemlerine kucak 

açıyor. Şimdi böyle bir fotoğrafta ayakta durmanız gerekiyor, Türkiye’yi sıkı bir şekilde tutmanız gerekiyor. 

Siyasetinizden dolayı seçimlere hazırlanmanız gerekiyor. Bakın 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 

Obama ile bir görüşme yaptık. Ve Obama ile yaptığımız görüşmede o zaman başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan bazı taleplerde bulundu. Suriye’yle ilgili işte burada yaşanan insanlık dramıyla ilgili. Obama ne dedi 

biliyor musunuz toplantıda? Çokta böyle samimi bir konuşma geçiyor. Dedi ki; Tayyip, seçimlere 400 gün var 

ben hiçbir şey yapmam dedi. Yani bir de siyasi önceliklerle, devlet öncelikleri vardır dünyada. Yani seçimlere 

yaklaşırken siyasi partiler, devlet önceliklerini bir kenara bırakırlar, siyasi öncelikleri öne çıkarırlar. Şimdi biz 

devlet önceliklerimiz var. Bir taraftan siyasi parti, siyasi önceliklerimiz var… 

SUNUCU: (Anlaşılmıyor.) 

MAHİR ÜNAL: Böyle bir lüksümüz yok siyasi öncelikleri öne alma lüksümüz yok. Dolayısıyla bütün bunları 

yaparken, az önce bakın CHP’ye teşekkür ettim. Biz bütün bunları yaparken, siyasetin de bir sorumluluğu var. 

Yani nasıl ki Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçte devletin bekası söz konusu olduğunda, ülkenin bölünmez 

bütünlüğü söz konusu olduğunda, seçilmiş meşru hükümetin yanında olurum tavrını koyduysa, biz Cumhuriyet 

Halk Partisi seçilmiş meşru hükümetin yanında olmasın, muhalefetini yapsın, MHP’de muhalefetini yapıyor. 

Ama biz diyoruz ki, lütfen Türkiye karşıtı lobilerin diliyle konuşmayın. Lütfen, bugün Türkiye’ye dönük 

operasyonun parçası olan bir takım yurt dışı basının diliyle konuşmayın. Lütfen, Türkiye’de 15 Temmuz gibi bir 

destana, kontrollü darbe demeyin. Bu milletin destanını küçümsemeyin. Lütfen seçilmiş meşru hükümete 

birilerinin gayrimeşru demesi gibi bu milletin tercihine dönük, yok efendim işte seçimin sonuçları 

gayrimeşrudur, yok hükümet sivil diktadır gibi Türkiye’ye karşı şuanda mücadele eden güçlerin ekmeğine yağ 

sürmeyin. Gelin, yeril ve milli bir duruş sergileyelim. Önceliğimiz Türkiye’nin alî çıkarları olsun. Ve siyaset 

kurumu, çok kıymetli, demokrasimiz çok kıymetli. Ve hepsinden önemlisi de tekrar şunu söylüyorum. Ak Parti’yi 

kıymetli yapan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıymetli yapan bu milletin teveccühüdür. Yarın bu millet sandıkta Ak 

Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a teveccüh göstermediği zaman bu iş bitmiştir. Nasıl olurda siz kalkıp, Recep 

Tayyip Erdoğan’a, Ak Parti’ye, sivil dikta ya da diktatörlük gibi yurt dışında Türkiye’ye saldıran mihrakların 



diliyle, ağzıyla konuşabilirsiniz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi muhafaza edelim. Çünkü 

fotoğraf son derece açık. 

SUNUCU: Burada kongre süreci başlıyor. Sizin başkan yardımcılığınızda da çok sayıda görev düşecek ama 

önümüzde bir de tabi 14 Ağustos’ta Ak Parti’nin kuruluş yıldönümü. Bunla ilgili çalışmalarda herhalde yapılıyor?  

MAHİR ÜNAL: Evet. 

SUNUCU: Yani merkezde mi olacak? Genellikle olduğu, orda oldu bugüne kadar. Ankara için yani. 

MAHİR ÜNAL: 14 Ağustos, Ak Parti 16 yaşında. Ak Parti’nin 16 yıllık Türkiye hikayesi çok kıymetli bir hikaye. 

Çünkü kurulduktan 15 Ay sonra iktidara gelmiş. Ve bütün seçimleri kazanmış. Türkiye’nin önüne 2023 

hedeflerini koymuş, Türkiye’nin büyük bütün krizlerinin, sağlıktan, eğitime, işte ulaşımdan, dış politikaya kadar 

bütün büyük krizlerinde çözücü bir akılla hareket etmiş. Efendim siz sıfır sorunla başladınız, sırf sorun oldunuz. 

Meseleye şuradan bakmak gerekiyor. Bir parantez cümlesi olarak söyleyeceğim. Eğer Ak Parti iktidarı olmasıydı 

yani Türkiye’de siyaset güçlü bir şekilde konsolide olmasıydı ve parçalanmış bir siyaset olsaydı ve bölgemizde 

demin sözünü ettiğim sorunlar olsaydı, acaba Türkiye’nin hali ne olurdu? Sanki bölgedeki bu 9 ülkedeki 

sorunları biz çıkarmışız, hayır bu ülkelerde bu sorunlar çıkacaktı. Soru şu, bu ülkelerde bu sorunlar çıktığında biz 

sağlam bir şekilde ayakta durduğumuz için bu ateş çemberinden etkilenmiyoruz. İşte bunu 16 yıl boyunca Ak 

Partili kadrolar yaptı, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde. O yüzden Ak Parti’nin hikayesi, çok güzel bir hikaye, 

kıymetli bir hikaye. Ve Ak Parti, milletin ta kendisi. Masanın bu tarafında oturmuyor Ak Parti. Ak Parti, milletin 

içerisinde. Biz hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki; bizim hamurumuzu bu millet yoğurdu. Kumaşımızı bu millet 

dokudu. Biz Ak Parti’yi kurduk sadece tabelasını astık. Her zaman milletimizin hassasiyetleriyle bir olduk birlikte 

olduk. Şuanda da cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın uyarıları, bizim Ak Parti’nin temel yorgun, hani 

yorgun ifadesi diyor, Ak Parti’nin ilkelerinden uzaklaşan kim varsa, yorgun odur. Yorgunluktan 

cumhurbaşkanımızın kastettiği budur. Biz yola çıktığımızda hangi ilkelerle yola çıktıysak, hangi değerlerle yola 

çıktıysak, Davamız, sevdamız, derdimiz neyse, oradan uzaklaşmış olan herkes bizim için yorgundur. Ama şunu 

da şu şekilde anlaşılmasını asla Ak Parti istemez. 16 Nisan halk oylamasında büyük bir özveri koymuş, ortaya 

koymuş teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, büyük bir çabayla çalışıyorlar. Ve bu çalışmayı 

da 2019’da aktarmak için de büyük bir gayret gösteriyorlar. Bizim burada cumhurbaşkanımızın söylediği sadece 

şu; Sezai Karakoç’un söylediği “Biz, koşu bittikten sonra da koşan atlarız” o yüzden biz, bizim için yorgunluk söz 

konusu değil. 

SUNUCU: Süremizin büyük bölümünü bu diğer başlıklarda kullandık ama birkaç sorum daha kaldı onları da 

sormak istiyorum. Yaşam tarzına müdahale eleştirilerinin olduğu bir hafta yaşadık geçtiğimiz hafta. İşte Atatürk 

heykeline yapılan da, tuhafta, saçma sapanda bir saldırı vardı. Bütün bunlara baktığınız zaman bu zaman zaman 

olmakta olan bir şey. Dediğiniz gibi, 16 yıla yakındır da Ak Parti iktidarda olduğu için doğrudan muhatabı da o 

oluyor. Sizin görüşünüz ne bu konularda? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi, hatırlarsanız bu ülkede Danıştay saldırısı sırasında, Danıştay saldırısını yapan Alparslan? 

SUNUCU: Arslan’dı. 

MAHİR ÜNAL: Arslan mıydı? Adamın adını da unuttuk. Adam saldırıyı yaparken Allahuekber dedi diye, günlerce 

Ak Parti’yi dövdüler.  

SUNUCU: İlk saatler baya şiddeti de geçti. 

MAHİR ÜNAL: Evet. 

SUNUCU: İyi hatırlıyorum gazeteci olarak. 



MAHİR ÜNAL: Evet, şimdi bu örneği şunun için veriyorum. Atatürk büstüne yapılan saldırı kabul edilebilir bir 

saldırı mıdır? Değildir. Peki, Atatürk büstüne yapılan saldırı, Güneydoğu’da da yapıldığında HDP’liler tarafından, 

PKK’lılar tarafından yapıldığında da aynı tepkiyi veriyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri, kazanımları 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin kalbindeki yeri, bunlar ayrı bir 

konu. Burada bunun birileri tarafından bir provokasyon malzemesi olarak kullanılması ayrı bir konu. Şimdi 

bakıyorum bir kısım basın, zaten o saldırıyı yapan kişi, tam bir kostüm üzerindeki yani. Böyle gıcır gıcır bir sarık, 

gıcır gıcır bir kıyafet. Şimdi bu provokasyon olduğu halde, artık buradan çıkalım. Türkiye orada değil artık yani 

Türkiye’de artık cumhuriyetle ilgili kimsenin bir sorunu yok. Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili kimsenin bir sorunu 

yok, laiklikle ilgili kimsenin bir sorunu yok. Yani biz, Mısır’a Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyaretinde Mısır’a 

laiklik tavsiye etmiş bir cumhurbaşkanımız var. Ama biz diyoruz ki; insanlar kıyafetleriyle, inançlarıyla, yaşam 

tarzlarıyla, kendilerini güvende hissettikleri, özgür hissettikleri ve hukukun ve anayasanın bu hakkı güvence 

altına aldığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz zaten 16 yıldan beri. Yani bir şortluya da birileri saldırdığında 

yasalar aynı şekilde işliyor, bir başörtülüye de birileri saldırdığında. Yani biz öncelikle bu ayrımı ortadan 

kaldıralım. Yani yok efendim… 

SUNUCU: Saldırı, saldırıdır bunun öbür türlüsü yok. 

MAHİR ÜNAL: Yani bunun başörtülüsü, şortlusu, sarıklısı, DHKP-C’lisi, PKK’lısı, yoktur. Suç suçtur. Ve hukuk 

devletinde de suçun niteliği bellidir. Bunu suçu işleyen kişinin inancına, kimliğine, etnik kimliğine göre tasnif 

edemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Bunun üzerinden bir ayrım oluşturamayız. Tıpkı, terörün kimliği, inancı etnisitesi 

olmadığı gibi suçunda nihayetinde böyle bakmamız gerekiyor. Türkiye’de herkesin yaşam tarzı, devletin 

güvencesi altındadır. Birileri buradan eskiden olduğu gibi irtica kampanyaları düzenlerlerdi biliyorsunuz. 

Birilerinin buradan bazı hassasiyetleri kaşımaya kalkmasına da biz müsaade etmeyiz. 

SUNUCU: İşte biraz üst üste gelince dediğiniz gibi şortlu saldırı, işte Atatürk heykeli, müftülere nikah yetkisinin 

veriliyor olması acaba işte kadınlar hem de, yeni doğan çocuklar için başka bir şey mi geliyor, birkaç gündür de 

televizyonlarda tartışmalar oluyor, izliyorsunuzdur. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi ben, aynı zamanda sosyolog kimliğimle Türkiye’nin siyasi tarihine baktığımızda, daha 

doğrusu demokrasi tarihimize baktığımızda, bizim demokrasi tarihimiz, korkular tarihidir biliyorsunuz. Yani 

ezan, Arapça okunduğunda sanki Türkiye’ye şeriat gelecekmiş gibi, kılık, kıyafet, insanlar başörtüyle 

üniversiteye girdiğinde, Türkiye’ye şeriat gelecekmiş gibi hep hava oluşturuldu. Ama bugün Türkiye’ye şeriat 

falan gelmedi. Türkiye’de dindarlaşmadı yani. Türkiye muhafazakarlaşıyor mu diye sorsanız, ben Türkiye’nin 

muhafazakarlaşmadığını söylerim. Çünkü Türkiye’de bütün toplumların doğasıdır bu, refah ve özgürlük arttıkça, 

toplumlar daha sekülerleşirler. Yani bu… 

SUNUCU: Liberalleşirler en azından. 

MAHİR ÜNAL: Daha liberalleşirler. 

SUNUCU: Muhafazakarlıktan uzaklaşırlar. 

MAHİR ÜNAL: Daha liberalleşirler. Dolayısıyla şimdi, burada birileri korku tüccarlığı yapmasın. Tam tersine, 

insanlar hem belediye nikahı, hem imam nikahı yapmak zorunda kalmasınlar. İnsanlar inançlarından dolayı 

eğer, iki ayrı nikah yapmak zorunda kalıyorlarsa, bunu biz tek nikah haline getiriyoruz. Bunda bir sakınca yok. 

Şimdi batı da nikahı kilise kıyıyor diye, bu şey midir yani bir dindarlık ya da bir başka şekilde mi anlaşılmalıdır? 

Hayır. Hayır efendim biz efendim işte İngiltere’yle, Fransa’yla bizi mukayese etmeyin. Biz şöyle bir ülkeyiz. Hayır 

biz öyle bir ülke değiliz. Biz, bugün toplumsal dokunun ölçümlerini doğru bir şekilde önümüze koyduğumuzda 

biz, İngiltere’den de Fransa’dan da daha sağlıklı, daha makul, daha aklıselim, daha insan ilişkilerinde sıcak ve 

dikkatli bir toplumuz. Dolayısıyla Türk toplumunda bu tür şeyler, bugüne kadar hiçbir zaman sorun olmadı ki. 

Yani toplumsal tabanda, bir ayrım olmadı. Yukarıda siyasetin tartıştığı konular oldu. Ama aşağıda baktığınız 

zaman, başörtülü, başörtüsüz, yani bunların kendi aralarındaki ilişkilerinde herhangi bir ayrım, düşmanlık, 



nefret, öfke bulamazsınız. Yani bir insanın hem imam nikahı yaptırıp, sonrada gidip resmi nikah yaptırmak 

zorunda kalmasını devletin önlemesinden ve bu toplumsal talebi karşılamasından daha doğal bir şey olamaz. 

Bunun üzerinden de efendim irtica geliyor diye birileri bağırıyorsa, bu kafalar 1940’larda, 30’larda kalmış 

kafalardır. Türkiye artık, 1930’larda, 40’larda değil, Türkiye artık bunları aşmıştır. Bunları bence tartışmasın, 

tartışmayalım artık. Yani irticaydı, tehlikeydi, şeriattı, artık yok efendim Türkiye İran olacaktı. Buraları biz çoktan 

geçtik. Türkiye’yi bir ara Malezya yaptılar biliyorsunuz. 

SUNUCU: Evet. 

MAHİR ÜNAL: Bir ara İran yaptılar. 

SUNUCU: Sürekli bir eksen tartışması olmuştu doğru. 

MAHİR ÜNAL: Türkiye, Türkiye, Türkiye’dir. Türkiye’nin kendine has bir dokusu vardır. Kendi has bir güzelliği 

vardır. Dolayısıyla biz sadece devlet olarak, siyasetçiler olarak, toplumsal talepleri, ihtiyaçları, doğru şekilde, 

hukuk zemininde karşılamakla sorumluyuz. Böyle bir talep ve ihtiyaç vardır, bu ihtiyaçta devlet tarafından, daha 

doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bir siyasi partinin teklifiyle kanunlaşıyor. Burada sorun yok. Ha yarın 

başka bir şey olur, başka bir şeye dönüşür bu. Değişimden, korkmamak lazım. 

SUNUCU: Korkmamak lazım. Ak Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 

Mahir Ünal, çok teşekkür ediyorum. 

MAHİR ÜNAL: Ben çok teşekkür ediyorum. 

SUNUCU: Süremizin sonuna geldik. Ama bu konuştuğumuz konuların hepsinin gelecekte olacakları var yani işte 

kongre süreçleriniz başlayacak, yarın başka belki meseleler olacak. Sizler, hem başkanlığınız açısından hem de 

Sosyolog Mahir Ünal olarak da tekrar konuk etmek isterim. 

MAHİR ÜNAL: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. 

SUNUCU: Çok teşekkür ederim sağ olun. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile son 

dönemdeki aktüel konuları konuştuk. Kısa bir aranın ardından TRT Haber canlı yayınlarla karşınızda olmaya 

devam edecek.  


