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MAHİR ÜNAL: Ve büyük oranda 15 Temmuz Anma Törenleri Cumhurbaşkanımızın himayesinde
gerçekleşecek ve bizde AK Parti olarak diğer toplum kesimleri, diğer sivil toplum örgütleri gibi bu
etkinliklerin içerisinde olacağız. Açıklamama başlamadan önce bildiğiniz gibi Lice’de ve Van Özalp’ta
ilçe başkan yardımcımız Orhan Mercan ve Özalp’ta yine ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi, PKK terör
örgütü tarafından haince katledilmişlerdir. Tekrardan buradan hem Orhan Mercan için hem de Aydın
Ahi için baş sağlığı ailelerine baş sağlığı onlara da Allah’tan rahmet diliyorum ve şunun bilinmesini
istiyoruz ki biz AK Parti olarak bölgede verdiğimiz mücadele hele orada Özalp İlçe Başkan Yardımcımız
Aydın Ahi’nin gençlerle verdiği bir fotoğraf var. Bir servis minibüsünün karda yolda kalmış bir servis
minibüsünün önünde gençleri kucaklayan bir fotoğrafı var ki o fotoğraf hepimizin içini acıttı. Çünkü
biz orada gençlerimize sahip çıkıyoruz, orada yaşayan insanlarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Orada
yaşayan insanların tek tipleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Orada bir terör örgütünün insanlarımız
üzerinde baskı kurmasına, özgürlüklerini kısıtlamasına karşı çıkıyoruz. İnsanımızın orada güven
içerisinde yaşaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eşit birinci sınıf vatandaşı olması için mücadele
veriyoruz ve AK Parti siyasetinin iki neferi bu mücadeleyi verirken hayatlarını kaybettiler. Onların
anısına da buradan şunu söylemek istiyorum ki yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Orada
yaşayan insanlarımızı hiçbir şeklide bu vahşi terör örgütünün insafına asla bırakmadık,
bırakmayacağız. Tabi ana muhalefet partisi lideri de aradı, ailelerine baş sağlığı diledi. Bu güzel bir
gelişme siyaset açısından. Ama beklerdik ki bu baş sağlığı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK
diyebilmesini beklerdik. Terör örgütleri derken açık bir şekilde DHPK-C diyebilmesini PKK diyebilmesi,
FETÖ diyebilmesini de beklerdik.
Evet değerli arkadaşlar biz AK Parti olarak 15 Temmuz Anma Törenleri çerçevesinde hangi etkinlikleri
yapacağız? Biraz bugün sizlerle onu paylaşmak istedik. Çünkü 15 Temmuz’un ne ifade ettiğini her
şeyden önce unutmamamız gerekir. 15 Temmuz’un bir destan olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve 15
Temmuz gecesi kurumsallaşmış siyasetin darbenin püskürtülmesinde ne kadar büyük bir önemi
olduğunu da 15 Temmuz akşamı beraberce gördük. Yani 15 gün içerisinde AK Parti’nin siyaseti
güçlendirmesiyle birlikte siyasetin kurumsallaşmasıyla birlikte teşkilatların organize hareket etmesiyle
birlikte devletimizi, ülkemizi ele geçirmek, seçilmiş meşru hükümeti yıkmak için hareket geçen asker
kılığındaki teröristlere dönük nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu da gördük ve bu milletin
topyekun o gece ölümüne kendi demokrasisini nasıl müdafaa ettiğini gördük. Aslında o gece bu millet
neye sahip çıktı aslında o gece bu millet kendi iradesine sahip çıktı. Sandıkta seçtiği kendi iradesiyle
seçtiği hükümetin ancak yine sandıkta kendisi tarafından gönderilebileceğini söyledi ve kendi
iradesine sahip çıktı, Meclisine sahip çıktı, seçtiği lideriyle beraber seçtiği liderine sahip çıktı. O
yüzden 15 Temmuz ve 15 Temmuz’un önemine kadar perdelenmek istense de itibarsızlaştırılmak
istense de 15 Temmuz’un önemi, kıymeti ve 15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını
unutmadık, unutturmayacağız. Birilerinin 15 Temmuzu itibarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.
Birilerinin 15 Temmuz için kontrollü darbe, başarısızlığa mahkum edilmiş darbe ya da işte sarayın 15

Temmuzu, halkın 15 Temmuzu gibi ifadeler üzerinden 15 Temmuzun birileri tarafından bölünmesine,
perdelenmesine, itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz ve biz milletimizle beraber tıpkı o gece 15
Temmuz gecesi nasıl ölümüne mücadele verdiyse bu gecenin bundan sonraki nesillerimizin de
zihinlerinde yer etmesi için ve bir aidiyet bir millet bir bayrak bir vatan aidiyeti olarak yer etmesi için
bu anma törenlerini gerçekleştireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları 15 Temmuzu nasıl okuyorlar
açıkçası şaşkınlık içerisinde izliyoruz. Yani 15 Temmuz’un sembolü haline gelmiş demokrasi nöbetleri
için birileri sokakta demokrasi aramak ifadesini kullanıyorsa bu her şeyden önce ya meselenin
anlaşılmadığı ya da kasıtlı olarak bu şekilde ifade edildiği anlamına gelir. Biz sokakta yok edilmek
istenen demokrasimizi 15 Temmuz gecesi kurtardık. Hep beraber milletimizle beraber demokrasimizi
müdafaa ettik ve şimdi yıldönümünde de 15 Temmuz’un yıldönümünde de bir anma bir hatırlama
sembolü olarak tabi ki demokrasi nöbeti tutacağız. Bu millet 15 Temmuz gecesi demokrasisini korudu,
müdafaa etti ve 29 gün boyunca da demokrasi nöbeti tuttu. Ve bu demokrasi nöbetlerini de kendi
teveccühünün üzerinde tecessüm ettiği Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla yaptı. Ve
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile birlikte demokrasi nöbeti başladı ve Cumhurbaşkanımızın işaretiyle
birlikte tamamlandı. Cumhurbaşkanımız ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanımızı kıymetli yapan
Cumhurbaşkanımız üzerindeki bu milletin teveccühüdür. CHP’nin bu anlaması gerekiyor. Recep
Tayyip Erdoğan yoldan geçerken Külliyeye gitmiş oturmuş bir insan değildir. Bu milletin % 52’sinin
oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla bu milletin demokrasisine sahip çıkması, meşru
hükümetine sahip çıkması, Cumhurbaşkanına sahip çıkması aslında tercihine çıkmasıdır. Ve yine
oyuna, iradesine sahip çıkmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bunu anlamalıdır değerli
arkadaşlar. Eğer bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ın onurunu, şahsiyetini, haysiyetini koruyor ve ona
sahip çıkıyorsa onu tercih ettiği onu seçtiği ve kendi tercihinin, reyinin, iradesinin Recep Tayyip
Erdoğan üzerinde tecessüm ettiği için bu millet bunu yapıyor, demokrasi de budur zaten. 15 Temmuz
akşamı da bu millet demokrasisini müdafaa etti, seçilmiş hükümeti müdafaa etti. Dolayısıyla hiç kimse
bir takım kelime oyunları içerisine lütfen girmesin. Ve yine burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum
değerli arkadaşlar. Biz Gezi’de bir şey yaşadık. Gezi’de on binlerce insan evet sokağa çıktı. On binlerce
insanın sokağa çıkması üzerinden CHP, 20 milyonun üzerinde oy almış meşru hükümetin meşruiyetini
tartışma açtı. Değerli arkadaşlar; sandıkta seçilmiş meşru hükümet, sokak hareketleri üzerinden ya da
protesto hareketleri üzerinden meşruiyeti tartışmalı hale getirilmez, demokrasilerde böyle bir şey
yoktur. Yani o gün sokağa çıkan 20 bin kişi üzerinden 20 milyon oy almış bir hükümetin meşruiyetini
tartışan CHP bugün on bin kişiyle yürüdüğü için 23 milyon oy almış bir hükümetin meşruiyetini % 52
oy almış bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açıyorsa burada ciddi bir demokrasi sorunu
var demektir. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Tıpkı Don Kişot’un yel değirmenlerini canavar zannetmesi gibi
şimdi eğer CHP bizim gibi 2 milyonluk, 3 milyonluk mitingler yapsaydı, 20 milyon, 23 milyon oy
alsaydı, % 50 oy alsaydı CHP demek ki kimseye su vermeyecekti. Yani CHP’nin demokrasi anlayışı bu
mudur? Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözümü dinlemeyenleri kapının önüne korum ifadesi demokrasi
konusunda nasıl bir anlayışa sahip olduğunun da bir ifadesi aynı zamanda. Dolayısıyla eğer siz meşru
hükümetle ilgili 10 bin kişiyle yürüdüğünüzde meşruiyet tartışması oluşturup dikta sözleri ve baskı
rejimi ifadeleri üzerinden seçilmiş hükümetin meşruiyetini uluslararası alanda tartışmaya açmaktan
bahsediyorsanız burada doğrudan bir Don Kişot Sendromu vardır. Yani yel değirmenlerini canavar
zanneden bir akılla karşı karşıyayız demektir. Bu bahsi bir daha açmamak üzere kapatıyoruz. Çünkü
dediğim gibi 15 Temmuz Anma Etkinlikleri çerçevesinde bundan sonra bizim gündemimizi bundan bir
yıl önce demokrasimize, meclisimize, irademize dönük bir menfur saldırının halkın destansı
kahramanlığı ile defedilmesinin anmasını gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü o gün bu millet
bayrağına, vatanına aşık bu millet, milletin bizzat kendisini bayrağı, vatanı korumak ve devletin bekası

için dua ederek sokaklara çıktı ve muvaffak oldu. Ve tabi tıpkı bizim 15 Temmuz’la ilgili anma
etkinliklerimizi açıklayacağımız gibi diğer toplu kesimlerini de, diğer siyasi partileri de bu konuda tabi
açıklamalar yapacaklardır, onlarda 15 Temmuz’la ilgili yapacakları anma etkinliklerini toplumla
paylaşacaklardır diye umuyorum.

Şimdi değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşeceğini dün Cumhurbaşkanı
Sözcümüz açıkladı. Biz de AK Parti olarak 15 Temmuz’a ilişkin 11 Temmuz günü aynı şekilde 81 ilde
etkinliklere katılacağız. Diğer sivil toplum örgütleriyle ve diğer toplumsal kesimlerle bu etkinliklere
katılacağız. Çünkü biz birlikte Türkiye’yiz. Çünkü o gece sokağa çıkan insanlar toplumun her
kesiminden kendi iradesine sahip çıkmak, siyasete sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak için
sokağa çıktılar. Biz de AK Parti olarak o gece verdiğimiz mücadelenin ve o gece koruduğumuz
demokrasimizin bir parçası olarak 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde anma törenlerimizi
gerçekleştireceğiz. Gençlik Kollarımız bulundukları illerde kadın kollarımız bulundukları illerde ve
bizim yine belediye başkanlıklarımız bulundukları illerde 11 Temmuz’dan itibaren bu etkinliklere
anma törenlerine iştirak edecekler ve kendi etkinliklerini yapacaklar. Aynı şekilde il başkanlıklarımız
ana kademe teşkilatlarımız ve AK Parti Genel Merkezimiz de yapacağı anma törenleri etkinlikleriyle
bu coşkunun bir parçası olacak. Coşku diyorum çünkü eğer o gece bu asker kılığındaki teröristler
FETÖ’cü yapılanma Allah korusun devletimize, milletimize zarar vermeyi bir kenara bırakın ele
geçirmeyi hedefleyen bu yapı eğer amacına ulaşmış olsaydı değerli basın mensupları hepiniz neler
olacağını biliyordunuz. Yani biz millet olarak hep Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye
dua ederiz bekası için dua ederiz. Nihayetinde o gece devleti ele geçirmek isteyen ve sivil siyaseti
ortadan kaldırmak isteyen demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen bir yapıyla karşı karşıyaydık. O
yüzden o gece bu yapının defedilmesi ve darbenin başarısızlıkla sonuçlanması ve milletin o gece bir
kahramanlık destanı oluşturması ve 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecenin sabahı milletin
zaferiyle sonuçlanması tabi ki önemli bir sevinci ve coşkuyu da hak ediyor. Biz hem Sosyal Politikalar
Başkanlığımız olarak hem Yerel Yönetimler Başkanlığımız olarak hem Çevre Şehir ve Kültür
Başkanlığımız olarak hem Tanıtım ve Medya Başkanlığımız olarak hem İnsan Haklarından Sorumlu
Genel Başkanlığımız olarak etkinliklerimizi planladık ve 11 Temmuz günü bu etkinliklerimize
başlıyoruz. Ve bu takvimi sizinle 7 Temmuz’dan sonra detaylı bir şekilde paylaşacağız. Biz 15 Temmuz
gecesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı demokrasi nöbetine diğer sivil toplum örgütleri ve diğer
toplum kesimleriyle birlikte katılacağız. Dediğim gibi o gece farklı siyasi düşünceler farklı siyasi taraflar
yoktu. O gece herkes tek yürekti, o gece her şey Türkiye içindi ve o gece herkes Türkiye’ydi.
Dolayısıyla hiçbir ayırım yapmadan o gece biz demokrasimizi müdafaa atmak için sokaklara çıktık.
Dolayısıyla o gece biz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olacağız. O gece biz Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde olacağız. O gece direnişin sembolü olan 15 Temmuz direnişinin sembolü olan bütün
mekanlarda olacağız. O geceyi yaşatmak o gecenin ruhunu yaşatmak ve o gece bu milletin verdiği
büyük mücadelenin bizden sonraki nesillere de aktarılması duygu olarak aktarılması kahramanlık
olarak aktarılması için o gece uyumayacağız. O gece biz dışarıda o direnişin sembol mekanlarında
olacağız. Biz sokakta demokrasi aramıyoruz arkadaşlar. Biz sokakta yok edilmek istenen
demokrasimize sahip çıkmak için çıktığımız için 15 Temmuz gecesini anıyoruz. Kahramanlarımızı
anıyoruz, şehitlerimizi anıyoruz, gazilerimizi anıyoruz. Ve bu mücadele devam ediyor biliyorsunuz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti dört tane ayrı terör örgütüyle mücadelesine devam ediyor. 15
Temmuz’un yaralarını sarıyor. Biz bütün bunları yaparken terör örgütleriyle mücadele ederken biz
bekleriz ki diğer toplumsal kesimler, diğer siyasi partiler, siyasi sorumluluk içerisinde bu mücadelenin

yanında olsunlar, terör örgütüne terör örgütü diyebilsinler, PKK’ya PKK diyebilsinler, DHKP-C’ye
DHKP-C diyebilsinler, FETÖ’ye FETÖ diyebilsinler. Ülkelerinin Türkiye’nin ali menfaatlerinin bu milletin
hassasiyetlerinin yanında olabilsinler. Biz bunu istiyoruz. Teşekkür ediyorum, sorularınız varsa
alabilirim arkadaşlar. Buyurun..
SERKAN KAYA: Efendim CHP yürüyüş kapsamında bugün sabah bir dilekçeye imza attı Kemal
Kılıçdaroğlu ve 16 Nisan’daki mühürsüz pusula tartışmasını, oy tartışmasında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine taşıma kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar konuşmamda bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin adalet
arayışı, adalet arayışı değil. Anayasa Mahkemesine başvurusu, Anayasa Mahkemesine başvuru değil.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru değil.
Nihayetinde bütün bu eylemler üzerinden bir meşruiyet krizi bir hükümet krizi bir tartışma alanı
oluşturmak ve farklı sorun alanlarında yeni krizler üretmek ve sorundan beslenen bir siyasetin parçası
olmak. Yani Yüksek Seçim Kurulu kararlarının sonuçları son derece kesin ve açıktır. Anayasa
Mahkemesi’nin bu konuda verdiği karar son derece açıktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de
bu konuda vereceği karar şimdiden bellidir. Burada CHP, Türkiye’nin sorun alanları üzerinden istismar
siyaseti yapmayı maalesef Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin bir alışkanlığı. Bunu yapmaya devam
ediyor ve devam edecektir. Yani bu konuda herhangi bir şekilde teknik bir değerlendirmeye gerek
olmadığını düşünüyorum.
MURAT PAZARBAŞI: Efendim sık sık gündeme geliyor. Daha öncede belki bu soruya yanıt aradık, size
de yöneltildi. Bugün yine CHP’sinin adalet yürüyüşüne özellikle İstanbul’a yaklaşılmasına yönelik bir
provokasyon endişesi dile getiriliyor. Bu yönde size ulaşan veya bu yönde alınması gereken ekstra bir
tedbir söz konusu mu? Siz çünkü gerekli önlemlerin güvenlik güçleri tarafından alındığını belirttiğiniz.
Bir de az önce değindiniz ama biraz daha açmanızı isteyeceğim. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın
Cumhurbaşkanının demokrasi nöbeti çağrısı yaparken adalet nöbetinin de unutulmaması gerektiğiyle
ilgili bir açıklaması yansıdı kamuoyuna. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar burada o yürüyüşe katılan her bir vatandaşımızın daha önce ifade
ettiğimiz gibi can güvenliği bizim için son derece önemlidir. O yürüyüşü gerçekleştirenlerin amaçları,
maksatları ne olursa olsun öncelikli olarak devletimizin, İçişleri Bakanlığımızın, hükümetimizin onların
can güvenliği sağlamaları herhangi bir provokasyona mahal vermeyecek şekilde gerekli önlemleri
almaları önemlidir ve İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece hassas bir şekilde gerekli önlemleri
alıyor ve almaya devam ediyor. Herhangi bir provokasyona ya da sabotaja imkan vermeden fırsat
vermeden bu yürüyüşün devam etmesini, güven içerisinde devam etmesini hükümetimiz sağlıyor.
Maalesef CHP Sözcülerinin açıklamaları demin ifade ettiğim gibi bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yani
eğer kasıtlı açıklamalar değilse maalesef bunlar son derece vahim açıklamalar. Şimdi biz tüm Türkiye
olarak 15 Temmuz’u demin ifade ettiğim o kahramanlık destanının yazıldığı, demokrasimizin müdafaa
edildiği, meclisimizin, milli iradenin, devletin adeta ele geçirilmekten korunduğu o geceyi tüm Türkiye
olarak hep birlikte anlayacağız. Biz 29 gün demokrasi nöbetlerini hep beraber tutmadık mı?
Toplumun her kesiminden insanlar demokrasi nöbetlerine katılmadı mı? Şimdi biz 15 Temmuz gecesi
demokrasi nöbetini bir gece tekrar neden tutacağız? O 15 Temmuz mücadelesinin hatırlanması ve 15
Temmuz nöbetleri üzerinden müdafaasının yeniden anılması için bunu yapacağız. Şimdi acaba CHP,
15 Temmuz’u gölgelemek, perdelemek ve itibarsızlaştırmak için yaptırdıklarına uygulama olarak
adalet yürüyüşünü de bir araç haline mi getirecek diye sormadan edemiyoruz. Yani CHP Sözcüsünün

bu açıklaması ne anlama geliyor? 15 Temmuz bu milletin hep beraber kutlayacağı, anacağı,
hatırlayacağı o gecenin anma törenlerinin karşısına adalet yürüyüşü gibi bir yani kimlerin destek
verdiğinin son derece açık olduğu bir yürüyüşü 15 Temmuz’un alternatifi gibi sunulması açıkçası hele
hele adalet yürüyüşünü de dikkate alın gibi bir uyarıda bulunmasının ne anlama geldiğini CHP
Sözcülerden açıklamalarını bekliyoruz. Çünkü şu aklımıza geliyor. Hani acaba CHP’li sözcüler
ağızlarındaki baklayı mı çıkardılar? Bu yürüyüşün amacı 15 Temmuz Anma Törenlerini ve 15
Temmuz’u itibarsızlaştırmanın bir aracı mıydı sorusunu ister istemez akla getiriyor. Başka bir soru var
mı? Peki değerli arkadaşlarım teşekkür ediyorum, hepinize iyi günler diliyorum.

