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SUNUCU: İyi akşamlar değerli izleyenler. Murat Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Neden 

Böyle? Başlıyor. 15 Temmuz’da FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında milli iradeden yana 

olan milyonlarca vatandaş, meydanlara indi. 250 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. 2 bin 712 

vatandaşımız da gazi oldu. Peki, 15 Temmuz’da Ak Parti, Türkiye çapında nasıl anma programları 

gerçekleştirecek? Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 gün 

önce başlattığı yürüyüş, hangi nedenlerden dolayı, eleştiriliyor? Bugün bu konuları, Ak Parti Medya ve 

Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal ile konuşacağız. Önce 

bir VTR’miz var izleyelim, ardından tekrar birlikteyiz. 

SUNUCU: Hoş geldiniz Mahir Bey. 

MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. 

SUNUCU: Şimdi, 15 Temmuz’un yıldönümü yaklaşıyor. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım 

2002’den bu yana muhtelif problemlerle, krizlerle, yine darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kaldı. 

Karşılaştığı her problemde aslında Adalet ve Kalkınma Partisi, millete dönen, demokratikleşme 

istikametinde bir reforma yönelen ve dışa açılan bir cevap verdi. Son 15 Temmuz 2016 darbe 

teşebbüsü sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin şimdiye kadar yaptıklarını ve şimdiden sonra 

yapacaklarını bu geçtiğimiz 15 yıldakilerle beraber, onun devamı olarak nitelendirebilir miyiz? Bizi 

önümüzdeki dönemde nasıl bir Adalet ve Kalkınma Partisi bekliyor? 

MAHİR ÜNAL: Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak Türkiye’nin son 15 yılına damga vuran, hem 

lideriyle hem de siyasi hareketiyle, bir siyasi partiden bahsediyoruz. Burada bir şeyin altını çizmek 

istiyorum. Ak Parti’yi kıymetli yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini kıymetli yapan şey, bu milletin 

teveccühüdür. Bu milletin iradesinin Ak Parti siyasetinde konsolide olmasıdır. Yani şöyle bir atmosfer 

şöyle bir iklim oluşturuyorlar. Sanki Ak Parti diye bir parti gelmiş, Türkiye’nin üstüne çökmüş. Recep 

Tayyip Erdoğan diye de birisi külliyenin önünden geçerken, külliyeye girmiş, koltuğa oturmuş gibi bir 

hava estiriyorlar. 23 milyon… 

SUNUCU: Bunlar tesadüfen değil, demokratik süreçlerin sonunda oluyor. 

MAHİR ÜNAL: 23 Milyon oy almış, her 2 yılda bir seçime girmiş. Girdiği her seçimi kazanmış. Halka 

verdiği bütün sözleri tutmuş. Bunun karşılığında da her seferinde de sandıktan milletinin onayını 

alarak, iktidar olmuş, meşru bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, daha 

doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi, şöyle bir şey getirdi Türkiye’ye son 6 yılda. 

Şimdi, 10 bin kişiyle sokağa çıkarsanız, bu 20 milyon oy almış, 23 milyon oy almış meşru bir hükümeti, 

gayri meşru hale getirebilir mi? Şimdi demokrasilerde böyle bir şey olabilir mi? Şimdi düşünebiliyor 

musunuz o halde demek ki bugünün Cumhuriyet Halk Partisi, 23 milyon oy alsa, Yüzde 52 oy alsa, 2 

milyonluk, 3 milyonluk, 5 milyonluk mitingler yapsa, o zaman kimseye su vermeyecekler ve 



kendilerinden başka kimseyi görmeyecekler. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Aslında son 15 yıl 

Türkiye için devlet aklının demokratikleştiği, sivil siyasetin güçlendiği, Türkiye demokrasi tarihinde her 

seferinde millet iradesinin bazı zinde güçler tarafından tasfiye ettiği dönemlerin kapandığı 15 yıldır. 

Yani o millet iradesine müdahalenin bertaraf edildiği, yargı müdahalesinin bertaraf edildiği, ordu 

müdahalesinin bertaraf edildiği dönemlerdir. Bu yönüyle de demokratikleşmenin yaşandığı 

dönemlerdir. Ana muhalefetin iddiasının aksine! Bundan sonra ne olacak dediniz. Bundan sonra 

aslında Türkiye’nin bundan sonraki geleceğinde tek söz sahibi sivil siyaset olacak. Yani siyasetin 

müdahalesi dışında Türkiye’de hiçbir alan kalmadı, devletin içerisinde hiçbir alan kalmadı. Son 15 yıl 

aslında bir taraftan da devleti kim yönetecek tartışmasının cevaplandırıldığı 15 yıl oldu. Devleti, 

milletin seçtiği meşru hükümet ve o hükümetin iradesi, yönetecek. 

SUNUCU: Sokakta değil, sandıkta belirlenecek bu irade. 

MAHİR ÜNAL: Kesinlikle. Yani şimdi dün ben bir açıklama yaptım dedim ki, işte biz bu millet, bu 

milletin bir parçası olarak 15 Temmuz’da o hain darbe girişimini milletle beraber bertaraf ettik. 

Kurumsallaşmış siyaset aslında bertaraf etti 15 Temmuz darbe girişimini. Çünkü siyaset güçlendiği 

için, kurumsallaştığı için, refleksleri oluştuğu için 15 Temmuz darbesini bertaraf ettik. Ak Parti’nin de 

orada önemli bir payı var bu darbenin bertaraf edilmesinde ve o darbe bertaraf edildikten sonra o 

destan, o kahramanlık, milletin yazdığı o kahramanlık destanı, 29 günde bu millet nöbet tuttu. Şimdi, 

1’nci yıldönümünde biz o destanın anısına bir gece nöbet tutacağız dedik. Şimdi bize diyorlar ki, siz 

demek ki demokrasiyi sokakta arıyorsunuz. Hayır biz demokrasiyi sokakta aramıyoruz. Sokakta 

katledilmek üzere olan demokrasiyi, bu millet kurtardı. Demokrasimizi müdafaa etti ve kurtardı. Ve 

şimdi biz onun 1’nci yıldönümünde o günün anısına, demokrasi nöbeti tutacağız. Ve bu demokrasi 

nöbetiyle kendi yürüyüşlerini mukayese edecek tuhaf bir analoji ortaya çıkardılar. Bu da garip bir 

durum yani. Gülmekten başka bir şey yapamıyorum.  

SUNUCU: Evet şimdi kurtuluş savaşını bu ülkenin insanları nasıl bir destan ve zafer olarak aynı 

zamanda şehitlerin hatırasına hürmeten kutluyor ise anıyor ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, 15 

Temmuz’da bunun gibi bir şeydir. Emsal teşkil edecektir. 

MAHİR ÜNAL: Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz devleti alacaklardı? Yani biz şunu bir 

konuşmadık bugüne kadar. Allah korusun eğer 15 Temmuz gerçekleşseydi ne olurdu? O hain darbe 

girişimi başarıya ulaşsaydı ne olurdu. 

SUNUCU: Ne olurdu hadi bunu sormuş olalım size. 

MAHİR ÜNAL: Binlerce kişi, infaz edilirdi. On binlerce kişi sistematik işkenceden geçirildi. Milletin 

sandıkta tecelli eden iradesi, çalınır. Geçmiş darbelerdekinden çok daha beter bir şekilde çünkü bu 

defa bu darbe girişimi, vahşi Fethullahçı terör örgütünün bir darbe girişimi olarak önümüze geldi. Yani 

o gece yapılanlardan biz ne olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani bir cinnet mustatili halinde kendi 

bu milletin meclisini bombalayan, bu milletin üzerine helikopterle ateş eden, tankları milletin üzerine 

süren bir cinnet halindeki terör grubunun yani asker kıyafetindeki asker kıyafeti giymiş bir grubun, 

eğer başarıya ulaşsaydı bu millete neler yapacağını, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi 

düşünceden olursa olsun, neler yapabileceğini tahayyül bile edemiyoruz. Bu ülkeyi 

yağmalayacaklardı. Bu ülkeyi işgal edeceklerdi. Bu ülkenin hazinesini yağmalayacaklardı. Bu milletin 

bütün emanetlerini yağmalayacaklardı. Meşru hükümetin güzelliği nedir? Meşru hükümet, sandıkta, 

milletten yetki alır, millet adına milletin malına, mülküne, emanetine sahip çıkar, hazinesine sahip 



çıkar. Tarımına, sağlığına, eğitimine, hizmetine sahip çıkar. Şimdi bu milletin elinden alınacaktı. Şimdi 

o gece aslında topyekun bu millet, devletini ve ülkesini korudu. Bu milletin güzel bir duası vardır. 

Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah dirliğimize, düzenimize halel getirmesin diye bu 

millet dua eder. Şimdi bu kadar kritik bir destanı, bazı akıl sahipleri diyeceğim de dilim varmıyor. 

Şimdi FETÖ’cülerin kavramsallaştırdığı kontrollü darbe girişimi üzerinden 15 Temmuz’u 

itibarsızlaştırmaya çalışan, 15 Temmuz’un karşısına 20 Temmuz’u koymaya kalkışan ya da işte halkın 

15 Temmuz’u, Saray’ın 15 Temmuz’u. Şimdi, külliyenin, külliyenin önünde… 

SUNUCU: Ya da 15 Temmuz demokrasi nöbeti ile Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü kıyaslamaya çalışan. 

MAHİR ÜNAL: Külliyenin önünde canı pahasına, duran nöbet tutanlar neyi koruyorlardı? Tayyip 

Erdoğan’ı mı koruyorlardı? Hayır, Tayyip Erdoğan’ın şahsında kendi tercihlerini koruyorlardı. 

SUNUCU: Milli iradeyi koruyorlardı. 

MAHİR ÜNAL: Milli iradeyi koruyorlardı. Sandıkta seçtiği kişiyi koruyorlardı. Şimdi bunu anlamıyor mu 

bunu söyleyenler? Bal gibi anlıyorlar. Fakat bunu bile – bile millete laf edemedikleri için, milletin 

seçtiği adama, milletin adamına laf ediyorlar. Kısıklı’da on binler, yüz binler toplandığında, Kısıklı’da 

toplananlar neyi koruyorlardı aslında? Kendi adamlarını, kendi liderlerini koruyorlardı. O lideri 

kıymetli yapan ne? Onu da kıymetli yapan, milletin tercihi, milletin seçmiş olması. Şimdi dediğim gibi 

millete söz söyleyemeyenler, maalesef bu tür alternatif gerçeklikler üreterek, bir algı operasyonu 

yapabileceklerini düşünüyorlar. Ama hesaba katmadıkları bir şey var o da milletin irfanı, milletin 

feraseti. Bu milletin irfanını, ferasetini aşamazsınız.  

SUNUCU:  Birde FETÖ ekibi, FETÖ’cüler 15 Temmuz’dan sonra milletle yüz yüze gelmeye cesaret 

edemiyorlar artık. Çünkü büyük bir cürüm ve cinayetler serisi işlediler. Fakat sanki bu yürüyüş onlara 

bir can suyu da olmuş gibi onu sosyal medyada da görüyorsunuz. Bir kıpırdanma halinde, bellerine 

can gelmiş derler ya hani beline can gelmiş şekilde yürüyüşte de işte bir bayanın eşi, şey çocuğu işte 

Bylock’tan içeride olduğu söylenen bir bayanın tepkisi ortaya çıktı mesela cumhurbaşkanını tehdit 

eden ifadeler kullandı orada. Daha sonra onun yine CHP üyesi olduğu da yine ortaya çıktı. İşin böyle 

tehlikeli bir boyutu var. Çabuk mu unutuyoruz sanki bu daha 1 sene olmadı yaşananlar üzerinden 

geçen şey.  

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın biz, öncelikle Türkiye’de siyaseti korumakla sorumluyuz. Çünkü halkın 

talepleri, ihtiyaçları siyaset kurumu tarafından alınıyor ve devlete yansıtılıyor. Ve demokratik 

seçimlerle de bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında demokrasiyi korumak demek, siyaset kurumunu 

korumak demektir. O yüzden siyasal olan her şey kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi, siyasal olarak 

kıymetli bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasal olarak kıymetli bir partidir. Bunları kıymetli 

yapan… 

SUNUCU: Legal siyasetin çerçevesinde kaldığı sürece. 

MAHİR ÜNAL: Evet, bunları kıymetli yapan nedir? Bunları kıymetli yapan az önce söylediğim gibi, 

toplumun onları tercih etmesidir. Toplumun onlara, toplumsal kesimlerin onlara teveccüh 

göstermesidir. O yüzden toplumsal tercihlere saygı duyuyorsanız, milletin tercihine saygı 

duyuyorsanız, siyasete de saygı duyarsınız. Peki, FETÖ ne yapmak istedi? FETÖ milletin iradesini 

arkadan dolaşıp, önce 17 – 25 Aralık’ta bir yargı darbesiyle devleti ele geçirmek istedi, başarılı 

olamadı. Bu defa 15 Temmuz’da ne yaptı? Askeri darbeyle, devleti ele geçirmek istedi. Milletin 



iradesinin arkasına dolaşıp. Şimdi burada siyasetin neye karşı koyması gerekir? Böyle bir darbe 

girişimine karşı durması gerekir. Evet, 15 Temmuz gecesi, CHP’de, MHP’de, Ak Parti’de, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde topluca buna karşı durdular. Ertesi günde bütün siyasi partiler, bir deklarasyon 

yayınlayarak, bu darbe girişimine karşı olduklarını ifade ettiler. Fakat hemen sonra, darbeden hemen 

sonra neyi gördük biz? Birileri ufak – ufak bu bir tiyatroydu canım demeye başladılar. Yani 250 tane 

şehit binlerce gazinin… 

SUNUCU: Önce Fethullah Gülen söyledi bunu.  

MAHİR ÜNAL: Evet. Şimdi zaten birazdan ona geleceğim. Türkiye karşıtı ve Erdoğan karşıtı lobilerin 

frekansları var. Yani bir söylem harekete geçiriliyor. Sonra o söylem çoğaltılıyor, sonra Türkiye içinde 

o söylemin sözcüleri ve onu algıda yerleştiren altlığını oluşturan, yayıcıları var onun.  

SUNUCU: Bunu darbecilerin kendilerini savunmalarında bile görüyorsunuz. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın daha darbe sabahı, şöyle bir durumla karşılaştık. İnsanlar sokakta canlarını 

vermişler, 250 tane şehit var, gaziler var. İnsanlar ölümüne tankların üzerine yürümüşler, F-16’ların 

bombalarına maruz kalmışlar ve bu esnada da bizzat elleriyle askerlerin bir kısmını ikna etmeye 

çalışarak, bir kısmını enterne ederek ama tek bir silaha dokunmadan, tek bir şekilde bir askere zarar 

vermeden bu işi millet eliyle askerin içerisinde, emniyette, özel harekatta, devletin içerisinde de bu 

darbeye karşı olan kesimlerle birlikte, darbeyi bertaraf etmişler. Sabah ne konuşuluyor? Askerler linç 

edildi. Yani sabahleyin şehit edilen insanlar konuşulmuyor birileri tarafından.  

SUNUCU: Uluslar arası örgütlerde buna dahil. 

MAHİR ÜNAL: Uluslar arası örgütler açıklama yapıyor. İşte darbeye karışan askerlerin hayatları 

hakkında endişelerimiz var. İşte, onların haklarının korunmasıyla ilgili kaygılarımız var. Kimse demiyor 

ki, ya Türkiye’de bir darbe girişimi olmuş, 250 tane şehit binlerce gazi var. Ve bir toplum, adeta kendi 

çıplak elleriyle devletini tutmuş, ülkesini tutmuş ve hainlere vermemiş. Kimse bunu konuşmuyor. 

Bunu kim konuşuyor diye bakıyorsunuz ve sonra bu konuşmayı kim çoğaltıyor diye bakıyorsunuz. Ve 

sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP’sinin geldiği yer bunu 

konuşanların geldiği yer. Yani kontrollü darbe girişimi yani başarısızlığa mahkum edilmiş darbe ve 

bunu konuşanlar 15 Temmuz’da mağdur olanların haklarını konuşmuyorlar. Bunu konuşanlar terör 

mağdurlarının yanında durmuyorlar. Bunu konuşanlar ağızlarını doldurarak PKK’ya hain diyemiyorlar. 

Alçak PKK saldırısı diyemiyorlar. DHKP-C diyemiyorlar, FETÖ diyemiyorlar. Ve şimdi bunlar, bütün 

bunu yaparken diyorlar ki, biz adalet adına bir yürüyüş yapacağız. Şimdi bir eylemin, hakikatini 

anlamak için onun samimiyetine bakmak gerekir. Samimiyetini anlamak içinde bizde bir söz vardır ya, 

ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Geçmişine bakmak gerekir, tutarlılığına bakmak gerekir, istikrarına 

bakmak gerekir. Ve dün söylediğiyle bugün söylediğinin çelişmemiş olmasına bakmak gerekir. 

Dolayısıyla ben bugün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve arkadaşlarının yürüttüğü bu yürüyüşün CHP 

sözcüleri tarafından, adeta yıldönümüne geldiğimiz 15 Temmuz anma etkinliklerini gölgeleyecek ve 

onun zaten kontrollü darbe söylemi üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışan bu sözcüler, demokrasi 

nöbeti diyorsunuz, diyor ki; adalet nöbetini de unutmayın. 15 Temmuz diyorsunuz, karşı darbe diyor. 

Şimdi burada şunu sormak gerekiyor ya, dünyanın neresinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bir halk, 

uçakların tankların, kurşunların karşısında devletini korumuştur. Böyle bir kahramanlığı senin 

ucuzlatmaya ne hakkın var? Ve bunu kimin adına yapıyorsun diye sormak hakkına sahibiz.  



SUNUCU:  Şimdi aslında 15 Temmuz darbe teşebbüsünü planlayanlar, Yurtta Sulh Konseyi’ni 38 

kişiden oluşturmuşlar. Buradaki aslında mantık, 27 Mayıs’ta darbe yapan Milli Birlik Komitesi’ndeki 38 

kişi. Aslında yapmak istedikleri de 27 Mayıs’taki gibi bir koalisyon oluşturmak. O koalisyon sadece 

kendilerinden ibaret olmayan, Ak Parti’nin dışında kalan kesimlerden oluşan bir koalisyon görüntüsü. 

Aslında geziden itibaren de bunu döşemeye çalıştılar.  

SUNUCU: Ama 27 Mayıs’ı iyi çalışmışlar değil mi? 

SUNUCU: Evet, gayret sarf ettiler. 27 Mayıs’ı askeri darbeyi yapanlar, Genelkurmay’da o dönemin 

raporlarını indirmişler, kütüphaneden bunları almışlar. Zaten Fethullah Gülen 27 Mayıs zamanında ve 

sonrasında askerlik yaptığı için 27 Mayıs ve Talat Aydemir darbesi onun siyasi sosyalleşmesinde temel 

bir mihenk taşı teşkil ediyor o yüzden de o model aklında da çıkmıyor anlaşılan. Fakat 15 Temmuz 

gecesi, onların arzu ettiği koalisyon meydanlara çıkmadı. 

MAHİR ÜNAL: Gerçekleşmedi. 

SUNUCU: Yani şey Fethullahçı askerler, darbeciler, cascavlak ortada tecrit edilmiş bir şekilde kaldılar. 

MAHİR ÜNAL: Daha önce gerçekleştirmeye çalıştıkları siyasi operasyonlar gerçekleşseydi, o 

gerçekleştirdikleri siyasi operasyonlar, 15 Temmuz gecesi onlara siyasal destek olarak dönecekti.  

SUNUCU: Evet yani onu döşemeye çalıştılar. 

MAHİR ÜNAL: Evet. 

SUNUCU: Şimdi 15 Temmuz’da apaçık bu başarısız olmuş. 27 Mayıs koalisyon denemesinin, 15 

Temmuz sonrasında da devam ediyor olması, onların çaresizliği aslında yani başka yapacakları bir şey 

yok. Yani Fethullahçı terör örgütü, ister istemez bunu yapacak. Fakat meşru siyaset yapanların, 15 

Temmuz gecesinde durdukları yerde durmaya devam etmeleri lazım. Yani herhangi bir şekilde bu 

koalisyon görüntüsünün resminin içinde yer almak, bana kalırsa ve 15 Temmuz gecesinin hani 

ağırlığını, Türk milletinin ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olarak ağırlığını azaltabilir. Ve 

de bu Fethullahçı terör örgütüne yeni darbecilere bir yol açabilir. O yüzden burada çok büyük bir 

hesap hatası yapıldığı kanaatindeyim. Burada bu hesap hatasının muhtelif sebepleri olabilir ama siz 

buradaki o yeniden o görüntüyü verme gayretinin arkasında, hangi teşviki görüyorsunuz? Hangi 

insiyakı görüyorsunuz? Hangi dışarıdan bir hani bir tür yol açma gayretinde bir telkin mi var? Bunu 

aslında biraz anlamamız lazım geliyor herhalde.  

MAHİR ÜNAL: Aslında çok karmaşık değil. Son derece aslında basit. Bugün biz küresel ölçekte 

baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Bazı ülkelerin yönetilebilir ülkeler olarak kalması gerekiyor. Yani 

bugün Brezilya’da olanlara, geçmişte Arjantin’de, Venezüella’da olanlara ya da körfezde olanlara 

baktığınız zaman krizi okumak zor değil. Yani cumhurbaşkanımızın ısrarla dünya 5’den büyüktür 

demesi, Birleşmiş Milletler’de 2’nci dünya savaşı sonrasında kurulan sistemi eleştirmesi ve bugün bu 

mevcut küresel sistemin, kendi açmazları ve krizleri bütün bunları okuduğunuzda, bir fotoğraf 

önünüze çıkıyor. Türkiye, son 15 yıl içerisinde, bağımsızlığını kazanmaya çalışan yani dış politikada, 

kenedi bağımsız inisiyatifini alma girişimleri yapan ve bunu büyük ölçüde alan, savunma sanayini 

bağımsızlaştırmaya çalışan, IMF’ye borcunu ödeyen ve ekonomik anlamda bağımsızlaşmaya çalışan ve 

bir bağımsız aktör gibi hareket etmeye başlayan bir profil çizmeye başladığında, ne zaman? Bakın 

2011’den itibaren, biz biliyoruz ki bu sivil toplum örgütü görünümlü yapı, biranda gözümüzün önünde 



değişmeye başladı. 2012’de 7 Şubat MİT krizi, arkasından 17 – 25 Aralık yargı darbesi. Yani bir sivil 

toplum örgütü görünümlü bu yapının, dini referanslı bu yapının biranda adeta bir transformers gibi 

değişime uğradığını ve bir terör örgütüne dönüştüğüne şahit olduk. Yani bu iyi insanlar yani gazeteci 

olarak tanıdığımız, sivil toplum işte örgütlerinde işadamları derneğinin başkanı olarak gazeteciler 

bilmem neyin başkanı olarak tanıdığımız son derece bizimle birlikte toplumun değişik kesimlerinde 

normal insanlar gibi hareket eden bu insanların biranda adeta bir canavara dönüştüğünü gördük. Bu 

durup dururken mi oldu? Hayır. Peki 2013 Mayıs ayına gidelim. 2013 Mayıs ayında Türkiye’de faiz 

oranları 4.63’e düşmüştü. Türkiye, IMF’ye olan borcunu ödemişti. Aynı şekilde Türkiye, 3 tane proje 

açıklamıştı. 3 Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, aynı şekilde Türkiye, dış politikasında yeni bir vizyon 

ortaya koymuştu. 2023 hedeflerini deklare etmişti. Ve gezi olayları! Şimdi, arka planda, yönetilebilir 

olmaktan çıkan kendi iradesiyle hareket etmeye başlayan ve az önce konuşmamın başında 

söylediğim, devleti kim yönetecek sorusunun cevabını, devleti yönetecek olan milletin iradesidir 

olarak perçinleyen bir anlayışın böyle bir durumla karşı karşıya kalması zaten kaçınılmaz. Birde buna, 

şunu eklerseniz, şimdi bütün bu mücadeleyi verirken siz, çevrenizde 9 tane ülke yönetilemez hale 

geliyor. Yani Libya’dan tutun, Ukrayna’ya kadar yaklaşık 9 tane ülke yönetilebilirliliğini kaybediyor. 

Büyük krizler yaşıyor. Bunların içerisinde özellikle Irak ve Suriye sizin kapı komşunuz, adeta bir yangın 

yerine dönüşüyor ve siz bütün bunların içerisinde sınırlarınızı koruyorsunuz. Bütün bu darbelere karşı 

mücadele ediyorsunuz. Daha da önemlisi 4 tane terör örgütüyle canla başla, ölümüne mücadele 

ediyorsunuz, devletin bekası söz konusu, milletin bağımsızlık idealini muhafaza ediyorsunuz. Siz bütün 

bunları yaparken bir tane siyasi parti, ne siyasi sorumluluk tanıyor, ne ülke çıkarları tanıyor, ne 

milletin hassasiyetlerini tanıyor. Sizinle mücadele eden uluslar arası lobilerin, Erdoğan karşıtı lobilerin, 

operasyon çeken lobilerin sözcüsü gibi ve içerideki operasyoneri gibi davranmaya başlıyor. Şimdi 

Allah aşkına bunu hangi iyi niyetle açıklayacaksınız? Yani evet, biz 2012’ye kadar bu Fethullahçı terör 

örgütünü bir sivil toplum örgütü olarak görüyorduk. Herkes öyle görüyordu, Türkiye’de herkes öyle 

görüyordu. Fakat cumhurbaşkanımız 17 – 25 Aralık’tan sonra özellikle 7 Şubat MİT krizinden sonra 

bunlarla ilgili bir teşhis koydu. Dedi ki, bunlar paralel devlet yapılanması ve bunlar terör örgütü dedi 

cumhurbaşkanı açık bir şekilde. Peki bunların terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bunlarla 

kimin nasıl bir ilişki kurduğuna bakmak gerekiyor. Şimdi CHP ısrarla tolumu, onların sivil toplum 

örgütü görünümlü dönemindeki ilişkileri üzerinden toplumla konuşuyor. Hayır, oradan konuşmak 

yanlış, şuradan konuşmak gerekiyor; bunların bir terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bunların 

bir paralel devlet yapılanması olduğu ortaya çıktıktan sonra kim bunlarla ilişki kurmuş? Devlet, 

bunlara dönük, devletin savcısı, gözaltı yapmak istemiş. Bakıyorsunuz CHP’li milletvekilleri gitmiş 

Ekrem Dumanlı’ya, Zaman Gazetesi’nde kalkan olmuşlar. Bunların davalarıyla davalarıyla ilgili 

bakıyorsunuz, CHP milletvekilleri adliyelerde adeta avukatlığa savunuyorlar. Şimdi MİT tırları 

operasyonu gibi bizzat devletin kendisine yapılmış bir operasyonda 17 mayıs günü Kemal Kılıçdaroğlu, 

Zaman Gazetesi’ni ziyaret ediyor. 

SUNUCU: 2014’de. 

MAHİR ÜNAL: 2015’de, 17 Mayıs 2015’de Zaman Gazetesi’ni ziyaret ediyor.  

SUNUCU: Kayyum atanma süreci… 

MAHİR ÜNAL: Evet ve 19 Mayıs günü Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, MİT tırlarını diyor gördüm, 

görüntüleri izledim diyor. Ve 21 Mayıs günü Cumhuriyet’te Can Dündar, bu haberleri şey yapıyor 

yayınlıyor. Şimdi insanın aklına ister istemez… 



SUNUCU: Enis Berberoğlu’ndan aldığını söyleyen de Can Dündar’ın kendisi zaten. 

MAHİR ÜNAL: Hayır zaten Zaman Gazetesi ziyaretinde yanında 2 kişi var. Enis Berberoğlu ve bir CHP 

milletvekili daha var yanında. Şimdi, ister istemez şunu düşünüyorsunuz. Yani ana muhalefet lideri 

nerede duruyor? Kimin yanında duruyor? Ve devlet sırrı niteliğindeki bir görüntüyü izlediğini 

söyleyebiliyor. Ve izlediğini söyledikten 2 gün sonra bu görüntüler bir gazetede yayınlanıyor. Zaten 

MİT tırları operasyonuyla ilgili mahkeme süreci, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin bir gazetede 

yayınlanmasıyla ilgili. Ve şuanda adalet yürüyüşü dedikleri yürüyüşü, bu dava üzerinden yürütüyorlar. 

Şimdi bana söyler misiniz, adalet bunun neresinde? 

SUNUCU: Adalet arayışı bunun neresinde? 

SUNUCU: Murat Bey, aslında bugün MİT davalarıyla ilgili bu MİT tırları davalarıyla ilgili önemli bir ilk 

iddianame çıktı gündeme. Bence çok önemli ve bir tür yeni bir eşiğe getiriyor. Çünkü bu operasyonu 

yapan Fethullahçı imamlar ve onlarla iltisaklı bazı isimler, operasyonu yaparken, yaptıktan sonra, bir 

Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisini arıyor. Üstelik bir kişi de değil, birkaç kişi ve birkaç kere. Yani 

dolayısıyla buradaki faaliyetin mahiyeti… 

MAHİR ÜNAL: Ben o telefon görüşmesini de büyükelçilik şey yapmadı bildiğim kadarıyla değil mi 

yalanlamadı? 

SUNUCU: İddianameye girdi zaten şimdi ne diyecekler, savcılık zaten ne konuşulduğunu da soruyor. 

Dolayısıyla bu MİT tırları davası etrafındaki yük, herhangi bir kişi için, ya da siyasi parti için taşınmaz 

hale geliyor yani. Bunun altını çizmek lazım. 

MAHİR ÜNAL: Başka bir şey, siz dediniz ya arka plan, şimdi aslında MİT tırları operasyonunda bir arka 

plan var. Arka plan şu, Türkiye’yi uluslar arası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılatmak. Ve 

bunun için altlık hazırlıyorlar. Şimdi düşünün, Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugüne kadar 

600 bin kişiyi katleden, diktatör oğlu diktatör Esed’le ilgili bir tane olumsuz açıklamasını duydunuz 

mu? 

SUNUCU: Bilakis gidip ziyaret ettiler, destek verdiler. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi 

demokrat olduğun söylüyor değil mi? Diktaya karşı mücadele ettiğini söylüyor. Yani seçilmiş hükümeti 

maalesef böyle bir çirkin ifadeyle yaftalıyor ama 600 bin kişiyi katleden, diktatör oğlu diktatör olan 

Esed’le ilgili tek bir kelime etmiyor. Yetmedi, orada yani Suriye’de şuanda mücadele eden 4 tane 

devlet var. Kimisi on bin kilometre öteden gelmiş, kimisi 6 bin kilometre öteden gelmiş. Onlara dönüp 

de, sizin bu bizim komşumuzun evinde ne işi var demiyor. Ama herhangi bir itirazı söz konusu değil. 

Onların Suriye içerisindeki operasyonlarına karşı bir itirazı yok. Hatta İran’ın Suriye içerisinde 30 bin 

kişilik bir orduyla savaşmasına dönük hiçbir itirazı yok. Türkiye, Suriye’de DAEŞ’le canla başla 

mücadele ediyor. Ve en etkin mücadeleyi DAEŞ’le Türkiye yapıyor. Buna rağmen CHP, Türkiye DAEŞ’e 

yardım ediyor propagandasının sözcülüğünü yapıyor. Yetmedi, aynı şekilde şunu dönüp söylüyor 

Cumhuriyet Halk Partisi. Siz, Suriye’ye silah yardımı yapıyorsunuz, diyebiliyor. Yani uluslar arası 

mahkemelerde Türkiye’yi savaş suçlusu haline getirmek için ben o tırları gördüm, görüntüleri de 

izledim, orada silah vardı diyebilecek kadar CHP lideri genel başkanı açıklama yapabiliyor. Şimdi 

burada, sorumlu siyaseti nerede arayacaksınız, adaleti nerede arayacaksınız, bu milletin, bu bayrağın, 

bu devletin, bu vatanın aidiyetini, sadakatini nerede arayacaksınız? Arayacak bir yer yok. 



SUNUCU: Şimdi sizin ortaya koyduğunuz çerçevede önemli bir şey var çok önemli. Bu FETÖ terör 

örgütü, bir terör örgütüne dönüşmeden önce, bir sivil toplum, kültür, eğitim, dini hareket her neyse, 

kendini çeşitli görünümlerle adlandırdı. O dönemde onunla ilişki kurmuş olanlar, yani legal siyaset 

çerçevesinde ilişki kurmuş olanlar, bugün suçlanıyor. İşte Ak Parti FETÖ tasfiyesi yapsın, FETÖ 

operasyonu yapsın yeniden yapılanma sürecinde diye argümanlar ile Ak Parti’ye bir saldırıda 

bulunuluyor. Ama FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu ortaya çıkmaya başladıktan sonra, onun 

argümanlarıyla siyaset yapanlar, ayakkabı kutuları, MİT tırları işte FETÖ kasetleri üzerinden 

meydanlarda sallayarak, elinde tutarak siyaset yapanlar, bilakis Ak Parti’den bu temizlenmeyi 

bekliyorlar. Ak Parti aslında kendisini önemli ölçüde bu 2013, 17 – 25 Aralık ve 30 Mart 2014 seçimleri 

sürecinde temizledi FETÖ’den. Şimdi biz, Ak Parti 16 Nisan referandumundan sonra Mayıs ayında 

kongresin gerçekleştirdi, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçti ve cumhurbaşkanı Erdoğan partinin 

genel başkanı oldu. Merkez yürütme kurulu ve MKYK’da işte bir takım değişiklikler yapıldı. Şunda da 

Ak Parti’nin gündeminde yeniden yapılanma sürecinde ne var? Ak Parti bildiğimiz kadarıyla dışarıdan 

yönlendirmelere kapalı ama telkinlere tavsiyelere açık bir parti. CHP’nin bir takım yönlendirme 

girişimleri var. Onlar ne ölçüde etkili olacak Ak Parti’nin yeniden yapılanmasında veya başka saikler 

neler? Ak Parti yeniden yapılanırken neleri dikkate alacak? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi, aslında 2014’de kurucu genel başkanımızın cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, 

siyasette bir eksen kayması yaşandı. Ben bunu eksen kayması olarak tanımlıyorum. Çünkü, güçlü 

liderler, karizmatik liderler, partiden ayrıldıklarında, kendi partilerinden ayrıldıklarında kaçılmaz 

olarak bir boşluk bırakırlar. Ve siyasetin merkezinde siyasi partiler vardır. Ve liderimiz, partiden 

ayrıldıktan sonra kaçınılmaz olarak, partide bir boşluk oluştu. Bu da bir eksen kayması oluşturdu. 

Siyasetin merkezinde bir eksen kayması oluşturdu. Şimdi diyorlar ki yeni ne var? Yeni şu var, bu 

hareketin lideri olan kurucu genel başkanımız, genel başkan olarak tekrar partiye döndü. Ve siyasetin 

ekseni kendi merkezine oturdu. Başka, 16 Nisan’da Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 

evet dedi. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte 2019’a doğru giderken, Türkiye artık uyum 

yasalarını çıkaracak. Konuşmamın başında söylediğim gibi millet iradesinin taşıyıcısı olan siyaset 

kurumunun, müdahil olmadığı hiçbir alan kalmayacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz bu CHP aklı şunu 

kavramıyor. Diyor ki, biz diyor cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyorlar. Peki ben sana 

soruyorum, tarafsız ne demek? Yani milletin seçmediği bir cumhurbaşkanı kimin tarafı olacak? Millet 

ve devlet arasında kaldığında kimin tarafında olacak? Devletin tarafında olacak. Geçmişte bunun 

onlarca örneğini gördük öyle değil mi? 

SUNUCU: Hangi cumhurbaşkanı tarafsızdı ki bu ülkede? Birde o var. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi tarafsızlık zaten kişisel olarak mümkün değildir. Tarafsızlık hukuki bir çerçevedir, 

hukuki bir zorunluluktur. Şimdi mesela parlamenter sistemde bir partinin genel başkanı seçimi 

kazandığı zaman ne oluyor? Başbakan oluyor. Başbakan olarak şimdi o şey mi oluyor? Taraflı mı 

oluyor? Hayır. Hukuki olarak tarafsız davranmak durumundadır ve onun eylemlerini icraatlarını ne 

belirliyor? Anayasal çerçeve belirliyor. Şimdi aynı şey, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de artık 

cumhurbaşkanı, yani seçilmiş kişi hükümetin başı olarak, hukuki anlamda bir tarafsızlık çerçevesinde 

olacak. Ama milletin seçmediği, milletin müdahil olmadığı, milletin karar vermediği, milletin 

iradesinin yansımadığı, devlette hiçbir alan kalmıyor. Yargıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Bir 

kısmını milletin seçtiği cumhurbaşkanı seçiyor. Meclis zaten milletin seçtiği milletvekillerinden 

oluşuyor. Dolayısıyla artık bundan sonraki süreçte, sözde karar da, ta 1950’lerde Adnan Menderes’in 

söylediği gibi yaklaşık 67 yıl sonra artık millete geçiyor. 



SUNUCU: Şimdi Mahir Bey, aslında iyi bir çerçeve çizdiniz. 27 Mayıs darbesiyle inşa edilen bir 

vesayetçi sistem, vesayetçi kurumlar ve vesayetçi bir ideoloji var. Aslında 27 Mayıs sonrasının bütün 

merkez sağ ve sağ partileri bu vesayet sistemiyle mücadele ettiler. Netice de bu son 15 yılda bu 

vesayetçi sistem, kurumları, ideolojisi çok ciddi anlamda bir çöküş yaşadı. 16 Nisan’da bu çöküşün 

yerine cumhurbaşkanlığı sistemi inşa edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla, bu vesayeti sistemin gitti 

gideceği konusunda kanaat ortaklığı var bazıları şikayet etsin. 

MAHİR ÜNAL: İşte burada şu  soruyu sormak gerekiyor. Vesayetçi sistemin yıkılmasından kim zarar 

görüyorsa, bugün en çok onlar bağırırlar. 

SUNUCU: Doğru, onlar bağıracaklar. Fakat burada ben şunu söyleyeceğim. Mesela (anlaşılmıyor), 

Tocqueville’de de vardır. Alexis Tocqueville’de. Büyük değişim dönüşüm zamanlarında iktidarlar ve 

toplumlar makasla karşı karşıya kalır. Bu makasın bir ucunda, bu değişimden korkan, endişelenen bir 

kanat vardır. Diğerinde de bu değişimden umutlanan, dolayısıyla bu umuda bağlı olarak da hız 

isteyen, çabukluk isteyen bir kanat vardır. Siyasi iktidarın veya liderliğin basireti, kabiliyeti de bu iki 

makası iyi yönetmesiyle ilgilidir. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi sizde ifade ettiniz ya her şeye 

rağmen, bütün o geçtiğimiz türbülans dönemine rağmen, şuanda siyasi merkezi tahkim etti ve kendi 

problemlerini çözdü. Dolayısıyla evet, muhalefeti eleştirebilirsiniz ama şimdi toplumun genel olarak 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden, iktidardan beklediği bu makası, yönetecek ve biraz önce söylediniz 

ya 9 ülke çöktü etrafımızda, Türkiye giderek, olumlu anlamda onlardan ayrışıyor. Sizin dediğiniz gibi, 

bir yandan terörle mücadele ediyor, bir yandan kendi problemlerini çözecek anayasa değişikliği 

yapıyor. Diğer yandan da ekonomisi Yüzde 5 büyüyor. Muhtemelen ikinci çeyrekte daha da fazla 

büyüyecek. Bu ümitkar tabloyu, Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden o reformcu kimliğiyle ayrı bir 

hatta bağlayacak mı? 

MAHİR ÜNAL: Evet, tam da bu. Zaten değişim geldiği zaman kendi uçurumlarıyla gelir. Aslında o 

makas bir uçurumdur. Bir değişimi isteyenler, risk alırlar. İşletmelerde bunların adı girişimcilerdir. 

Kamu da, bürokraside de bunların adı memurdur. Bu kamu bürokrasisi değişimden nefret eder. 

Çünkü değişim onların konforunu bozar. Dolayısıyla bu uçurum yani riskleri, oradaki tehditleri fırsata 

dönüştürebilme işidir, değişim yönetimi dediğimiz şey. Şimdi zaten artık önümüzdeki 10 yılda 20 yılda 

riskleri yönetebilen, tehditleri yönetebilen, değişimi yönetebilenler ayakta kalabilecekler. Bunun için 

de bir siyasi akla ve siyasi aklın beslediği bir devlet aklına ihtiyaç var. Şimdi biz bu noktada Ak Parti 

olarak diyoruz ki, mesela bakın 15 Temmuz anma törenleriyle ilgili biz Ak Parti olarak mümkün olduğu 

kadar kenarda duruyoruz. Neden? Diyoruz ki, bu Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşmesi 

gereken ve bütün toplumu kuşatması ve kucaklaması gereken bir mesele. Ak Parti’de o gün 

meydanlardaydı. Demokrasiye sahip çıkmak için meydanlardaydı. Ama Ak Parti dışında… 

SUNUCU: Milliyetçi Hareket Partisi de, bazı tek tek… 

MAHİR ÜNAL: Milliyetçi Hareket Partisi de vardı. Bu ülkeye sahip çıkan, kendi milletine, kendi 

bayrağına, kendi vatanına aşık, sevdalı insanlar vardı. Kendi devletinin bekası için dua eden insanlar 

vardı. Biz diyoruz ki, bu millete aşık herkes bizim kardeşimizdir. Bu bayrağa sevdalı herkes bizim 

kardeşimizdir. Bu vatana aşkla bağlı olan, sadakatle bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Bu devletin 

bekası için dua eden, ayağa kalkması için dua eden herkes bizim kardeşimizdir. Cumhurbaşkanımızın 

Rabia olarak ifadelendirdiği yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediği bu çerçevede, 

hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, bu millete aşık, bu bayrağa 

sevdalı, bu vatanı yüksek bir sadakat ve aidiyetle seven herkes bizim kardeşimizdir. Çünkü, tabiî ki 



siyasi olarak farklı düşüneceğiz, tabiî ki meselelere farklı çözüm önerileri getireceğiz. Muhalefet 

demek, halefeden geliyor Arapçaya yani alternatif olan arkadan gelen, muhalefet etmek başka bir 

şey, düşmanlık etmek başka bir şey. Şimdi bakın, bunu çok iyi ayırt edelim. Mesela, Milliyetçi Hareket 

Partisi, sorumlu siyaset anlayışı ve sorumlu muhalefette ne dedi? Bu ülkenin bekası söz konusu 

olduğunda, bayrak söz konusu olduğunda, devlet söz konusu olduğunda, ben dedi kardeşim, bu 

milletin tercih ettiği, seçilmiş meşru hükümetin yanında olurum dedi. Bu demokrasiye saygıdır. Ama 

şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi’ne, sürekli bir meşruiyet krizi, seçimleri gayrimeşru ilan 

et. Ondan sonra 16 Nisan’ı gayrimeşru ilan et. Seçilmiş hükümeti gayrimeşru ilan et. Seçilmiş 

cumhurbaşkanını gayrimeşru ilan et. Her yerde bir meşruiyet krizi oluştur. Uluslar arası Türkiye karşıtı 

lobilerin sözcülüğünü yap. İşte FETÖ’nün kullandığı argümanlarla hükümete saldır. Ağzını doldurarak 

terör örgütlerine, PKK terör örgütü diyeme, DHKP-C terör örgütü diyeme, bunları lanetleme. Şimdi biz 

bakın biz ayrımcılık falan yapmıyoruz. Kimseyi ötekileştirdiğimiz yok, kimseye bir düşmanlığımız yok. 

Biz sadece bu siyaset biçimine karşıyız. Bu tarz bir davranma biçimine, akletme biçimine karşıyız. Bir 

şey daha söyleyeyim. Yani ben özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si diyorum. CHP’nin içinde de az 

önce söylediğim unsurlara aşkla bağlı olan insanlar var. Ve bu insanlarda bu durumdan inan ki 

rahatsızlar.  

SUNUCU: Evet şimdi, Ak Parti’nin yakın zamanda işte Diyarbakır ilçe başkan yardımcısı ve Van Özalp 

ilçe başkan yardımcısı Orhan Mercan ve Aydın Ahi, şehit edildi, katledildi PKK terör örgütü tarafından. 

Şimdi, Allah korusun gönül istemez bu başka partiden 2 insan bu şekilde katledilmiş olsaydı, uluslar 

arası örgütler başta olmak üzere, içerideki ve dışarıdaki pek çok grup, bunu güçlü bir biçimde kınar ve 

gök kubbeyi yıkarlardı Demirel’in meşhur söylemiyle. Fakat şimdi, neredeyse Ak Parti’den başka bunu 

yüksek sesle kınayan bir şey yok bir yapı yok. Bu çifte standardı gözler önüne seren bir şey. Ben birde 

şunu sormak istiyorum. 15 Temmuz’la ilgili bir anma etkinliği gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı 

himayesinde. Ve çeşitli toplum kesimlerinin kamu kurumlarının falan katılımıyla. Bunun olacağı, geçen 

yıl 16 Temmuz’dan itibaren hemen – hemen fiilen belli. Çünkü millet bir zafer kazanmış bu zaferi, bir 

anma ile millet taçlandıracak. Birde matem boyutu var şehitlerin hatırasına saygı hürmet boyutu var. 

Bunun olacağı belli. Bundan yaklaşık 1 ay önce yani sene-i devriyeye bir ay kala, adalet yürüyüşü adı 

altında CHP lideri bir yürüyüş gerçekleştirmeye başlıyor. Ve hemen – hemen o anma etkinliklerinin 

olacağı günlerde yani 15 Temmuz’u anmak için bir kalabalığın toplandığı mekanda ve zamanda 

muhalefet partisinin de topladığı bir kalabalık var. Birbirine çok yakın mekanlar, bu bir güvenlik riski 

değil mi? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun için herhalde bir tarafın geri atması gerekecek. 

Bir tarafın uyarılması gerekecek. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın biz, tabiî ki her bir vatandaşımızın hak ve özgürlükleri, devletin güvencesi 

altındadır. Bu yürüyüşe katılan her bir vatandaşımızın güvenliği, devletin sorumluluğu altındadır. 

İçişleri Bakanlığımız bu konuda her türlü tedbiri alıyor. Bu başka bir şey. Biz bunun hangi amacın aracı 

haline geldiğini ve neye hizmet ettiğini siyasi olarak konuşuyoruz. Ve şununla ilgili de endişelerimizi 

dile getiriyoruz yani CHP’li sözcüler kalkıp diyorlar ki, siz bu 15 Temmuz anma törenlerini şey 

yaparken, işte Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklama yaptıktan sonra siz adalet yürüyüşünü de dikkate 

alın diyor mesela. Şimdi diyorsunuz ki yani adalet yürüyüşünü… 

SUNUCU: Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında, FETÖ’cü askerin babası işte Bylockcu memurun annesi 

falan yürürken, bir taraftan da FETÖ darbesinden mağdur olmuş insanlar, şehitlerin yakınları filan onu 

dikkate alacaklar öyle mi? 



MAHİR ÜNAL: Yani bu ne anlama geliyor onu tabi kendilerinden açıklamalarını bekliyoruz. Ama biz, 

şuna dikkat ediyoruz. Dediğim gibi bu Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde bu ayrım önemli yapılacak 

olan bütün toplum kesimlerini kuşatacak olan törenler. Bizde Ak Parti olarak işin siyasi tarafında kendi 

programımızı yaptık. Kendi anma etkinliklerimizi yapacağız. Sivil toplum kuruluşları bu konuda 

programlarını yapıyorlar. Toplumun değişik kesimleri çünkü o gece sokakta olan, o gece çıplak 

elleriyle ülkesine, devletine sahip çıkan herkes, bir hikayesi var ve birileri istese de istemese de, o 

insanlar o gece o ülkelerini kurtarmanın, ülkelerini kurtaran kahramanlar o gece tekrar çıkacaklar 

zaten. 

SUNUCU: Herkes zaten, bu insanlar ortadan kalkmadı. Yani duruyorlar. Yerli yerinde duruyorlar. 

MAHİR ÜNAL: Tabi canım o insanların hikayesi var. O insanların cesareti var. O insanların azmi var. O 

insanların zaten o geceyi Allah bir daha bu millete yaşatmasın. Birileri istese de istemese de zaten o 

gece insanlar, o büyük kahramanlığı tekrar kutlayacaklar, anacaklar, hatırlayacaklar ve o gecenin 

sabahında onlara ikram edilmiş yeni günün bir zafer uyanışıyla bu milletin zaferinin uyanışıyla 

olduğunu tekrardan büyük bir sevinçle, kendi içlerinde hissedecekler. 

SUNUCU: Evet hiçbir millet, kahramanlığını, kahraman evlatlarını unutmaz. Ve yani o kahraman 

evlatlarının sayesinde kazandıklarını da unutmaz. 15 Temmuz gecesi, aslında aziz milletimiz bunu 

gösterecek. 

MAHİR ÜNAL: Yani ne yaparlarsa yapsınlar, güneş balçıkla sıvanmaz. Yani yurtdışından FETÖ’cü bir 

takım unsurların 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma söylemlerine rağmen, içerideki birilerinin buna alet 

olmalarına rağmen güneş balçıkla sıvanmaz. Artık bu kahramanlık tarihe nakşedilmiştir ve binlerce yıl 

bunu bu millet hatırlayacak.  

SUNUCU: Evet, Sayın Mahir Ünal, Ak Parti Sözcüsü ve Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. 

MAHİR ÜNAL: Ben teşekkür ediyorum. 

SUNUCU: Değerli izleyenler, Murat Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Neden Böyle’nin bu 

hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Salı günü aynı saatte yine başka bir konukla buluşmak 

üzere, hepinize hayırlı akşamlar. 

SUNUCU: Hayırlı akşamlar. 


