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SUNUCU: 24’ten iyi akşamlar. Efendim 24 Özel’e hoş geldiniz. 15 Temmuz darbe girişiminin 

yıldönümü. Yakın tarihin en kanlı darbe girişimi ama yakın tarihin de en büyük destanı. Çünkü 

tanklara, toplara millet yüreğiyle meydan okudu ve darbecileri püskürttü. O yüzden de bu yıldönümü 

çok önemli. Ağırlıklı olarak bunu konuşacağız ama öncesinde de can sıkıcı bir mesele var. O da Avrupa 

Parlamentosu’nun kararı. Avrupa Birliği’yle müzakereler askıya alınsın dedi. Ne demek bunlar? Bütün 

bunları konuşacağız çok önemli bir isimle. AK Parti hükümetinin Kültür ve Turizm Bakanlığını yapmış. 

Şu anda AK Parti Sözcüsü ama siyasetçi kimliğinin dışında entelektüel kimliğiyle de öne çıkan önemli 

bir isim. Sayın Mahir Ünal. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. 

MAHİR ÜNAL: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. 

SUNUCU: Sağ olun. Şimdi sayın bakanım tabi ağırlıklı bütün konuları konuşacağız ama şu Avrupa 

Parlamentosu’nun kararı. Şimdi Avrupa Parlamentosu diyor ki üyelik müzakereleri askıya alınsın 

yüksek de bir oyla, 60 oya karşı 477 oy. Fakat burada en çok dikkat çeken sıkıntılı bir bölüm var, o da 

şu; 16 Nisan Anayasa Değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda müzakereler askıya 

alınsın diyor. Yani referandumda halkın kabul edildiği durum kabul edilmiyor burada ve ciddi bir 

sorun olarak yer almış. Nedir bu? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bu yeni bir durum değil biliyorsunuz. Bu Avrupa Parlamentosu raporları özellikle 

son üç yıldan beri Türkiye’ye dönük ve Türkiye’nin hiçbir şekilde kabul edemeyeceği rasyoneliteden 

uzak, objektif kriterlerden uzak ve Türkiye’de malum çevrelerle görüşülerek hazırlanan ve 

nihayetinde de raporun Avrupa Parlamentosu’nda oylanmasını konuşuyoruz aslında. Yani Avrupa 

Parlamentosu’nda alınmış bir karardan ziyade hazırlanmış bir raporun Avrupa Parlamentosu’nda 

kabul edilip onaylanmasını konuşuyoruz. Diğer konuştuğumuz konularda aslında raporun içeriğine 

dair konular yoksa bu konuda Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bir karardan ziyade kabul ettiği bir 

raporun içeriği üzerinden aslında konuşuyoruz. Bugün hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız 

hem Avrupa Birliği Bakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptılar ve Türkiye’nin bu konudaki 

tavrını ve tutumunu da ifade ettiler. Yani bu raporun bizim açımızdan yok hükmünde olduğunu da biz 

ifade ettik ve bize gönderildiği takdirde de bu raporu geri iade edeceğimiz söyledik. Bu tabi bizim 

yürüttüğümüz müzakerelerin askıya alınması anlamına da gelmiyor nihayetinde de ama son üç yıldan 

beri de bu raporların hem hazırlanma biçimi ile ilgili hem raporların içeriğiyle ilgili hem de bu raporları 

hazırlayan raportörün kendisiyle ilgili zaten işte hem sosyal medyada hem de medyada kimlerle 

görüştüğü, kimlerle arkadaş olduğu, Türkiye karşıtı hangi grupları desteklediği açık bir şekilde ortada.  

SUNUCU: Zaten hani objektif değil diyorsunuz. 

MAHİR ÜNAL: Hayır, hayır bu zaten hiçbir zaman objektif olmadı. Yani özellikle raportörün son üç 

yılda hazırladığı raporlara baktığınızda raporu hazırlama esnasında yaptığı mülakatlar, görüşmeler ve 



raportörün angajmanlarına baktığımızda zaten Türkiye karşıtı gruplarla yapılmış görüşmeler, 

Türkiye’nin özellikle kendi içinde işte şimdi biz ne diyoruz ısrarla; 1-) Türkiye terörle mücadelede 

bugüne kadar özgürlük, güvenlik dengesinde bir yer tutturdu. Yani teröristle vatandaşı birbirinden 

ayıran, mesela hendekler kazıldığında inanılmaz derecede Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir 

hassasiyet gösterdi ve kendi vatandaşıyla teröristi birbirinden net bir şekilde ayırdı. O yüzden de 

zaten bölgede devletin emniyet güçlerinin bu hassasiyeti büyük bir takdir topladı. Şimdi ama 

bakıyorsunuz raporu yazan kişinin bu konudaki yaklaşımlarına bakıyorsunuz 15 Temmuz gibi bir süreç 

yaşamış Türkiye, 15 Temmuz gibi bir saldırıyı Türkiye atlatmış, devleti elinden alınmak istenmiş, 

parlamentosu bombalanmış ve ertesi günde Türkiye o kadar güçlü ki hayatına normal bir şekilde 

devam etmiş. Buna rağmen Türkiye bu hainleri adil bir şekilde yargılamış. İngiltere’nin, Fransa’nın en  

ufak bir terör saldırısı olduğunda İnsan Hakları Anlaşmasını askıya almayı gündemine taşımasına 

rağmen biz hiçbir zaman İnsan Hakları Anlaşmasını gündemimizden düşürmeyi düşünmemişiz. Hukuk 

yollarını açmışız, adil bir şekilde yargılama yapmışız. Buna rağmen eğer herhangi bir şekilde bir 

mağduriyet oluşursa diye olağanüstü hal izleme komisyonu kurmuşuz. Şimdi sen bütün bunları 

görmeyeceksin, Türkiye’nin 4 tane ayrı terör örgütüyle mücadele etmesine rağmen Türkiye’nin kendi 

içinde ve dışındaki hassasiyetlerini görmeyeceksin. Türkiye’nin şimdi raportörün bir açıklaması var. 

Raportör diyor ki; 23 milyon kişinin oyu diyor dikkate alınmamıştır. Yani ne yapmayı yani nasıl bir şey 

bekliyordunuz halk oylamasında? Yani 25 milyon kişi Evet demiş 23 milyon kişi Hayır demişse bu Evet 

demektir. Hatta bu şudur; eğer iki kişi bile fazlaysa öyle değil mi? Yani bütün dünyada bizim bildiğimiz 

halk oylamalarında referandumlarda  

SPİKER: 50+1’dir. 

MAHİR ÜNAL: 50+1 kişidir. Yani % 50 + 1 kişi ne demektir? Evet anlamına ya da Hayır anlamına gelir. 

Şimdi bu hanımefendinin bakış açısına bakar mısınız? Yani ne yapmamız gerekiyordu? Yani 25 milyon 

kişi değersiz 23 milyon kişi değerli dolayısıyla burada efendim işte şeyler oy pusulaları şeymiş 

efendim, mühürsüzmüş. Yahu Yüksek Seçim Kurulu seçim güvenliği ve pusula güvenliği açısından bir 

şey yapmış filigramlı yapmış bunları. Fakat sandık başkanları bazı sandık başkanları görevleri sırasında 

bazı pusulaların mühürlenmesi konusunda eksiklik göstermiş bu da saat 4’te fark edilmiş ve 

sandıkların başında bütün siyasi partilerin müşahitleri var mı, var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu diyor ki; 

sandık güvenliği sağlanmıştır, seçim güvenliği sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde sahte pusula ya da 

zarf içeri alınması söz konusu olmamıştır. Bütün bunlar da sandık başında müşahidi bulunan diğer 

siyasi partiler tarafından gözetlenmiş, denetlenmiş ve bir uyumsuzluk olmadığı da rapor altına 

alındıktan sonra bu durum Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış fakat ondan sonra bir de 

bakıyorsunuz ki birileri seçim güvenliğiyle ilgili bir kaygısı olduğu için değil sadece bir meşruiyet krizi 

oluşturmak, seçimi şaibeli hale getirmek, meseleyi Avrupa ve dünya nezdinde tartışılır hale getirmek 

ve kendi yenilgisini hani derler ya; “yenilen pehlivan güreşe doymazmış” ya siz 2000’den beri 10 tane 

seçim kaybetmişsiniz, 3 tane referandum, halk oylaması kaybetmişsiniz. 2007 kaybetmişsiniz, 2010 

kaybetmişsiniz, 2016 kaybetmişsiniz. Yani şöyle bir şey olur da hani siz bir seçim kazanırsınız da sonra 

dersiniz ki bu seçimi kaybettik burada bir şaibe var. Yani her şey milletin gözü önünde cereyan etmiş. 

Şimdi tabi burada işte raporu bizim tarafımızdan şaibeli kılan şey tek taraflı bir bakış açısıyla 

hazırlanmış olması ve özellikle içeride Türkiye karşıtı lobilerin sözcülüğünü yapan, Erdoğan karşıtı 

lobilerin sözcülüğünü yapan kesimlerin bakış açısıyla hazırlanmış bir rapordan bahsediyoruz. 

SUNUCU: Burada mesela Avrupa Birliği ile ilişkileri zora sokar mı? Çünkü Sayın Başbakan dedi ki; bu 

rapor biçim açımızdan hükümsüzdür ama Avrupa Birliği de bizim de yürüyüp yürüyemeyeceğine karar 



versin. Yani burada toplamda Avrupa Birliği’nin bakış açısında bir sorun bir soru işareti olduğunu da 

düşünüyor musunuz? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın özellikle son yıllarda Avrupa’da yükselen ırkçılık merkezli ciddi sorunlar 

siyasetin merkezinde ciddi bir soruna dönüşmeye başladı. Ve bugün Cumhurbaşkanımızın sözünü 

ettiği aslında intihar diye nitelediği şey bir siyasal intihal biçim. 

SUNUCU: Şu anda Almanya’da Merkel’le görüşüyor ve Sayın Erdoğan’ı konuşturmama gibi bir karar 

aldılar kendi soydaşlarına onu kastediyorsunuz. 

MAHİR ÜNAL: Evet yani dedi ya bu Almanya’nın aldığı bu karar bir intihar. Niye? Şimdi siz eğer 

Türkiye karşıtlığını bir iç politika malzeme haline getirirseniz, Erdoğan karşıtlığını bir iç politika haline 

getirirseniz, kendi siyasetinizin ve bir kesim fanatik, ırkçı seçmenin oylarını almak adına siz 

uluslararası ilişkilerinizi ve Türkiye’ye dönük dostluğunu tehlikeye atarsanız bu bir siyasal intihar 

biçimidir. Yani düşünün işte Hollanda seçimleri öncesinde biz bunu yaşadık hatırlarsanız. Yani Wilders 

gibi ırkçıyla mücadele edebilmek için işte Rutte oy kaybetmemek adına maalesef orada bir Türk 

Bakanın konuşmasına izin vermedi. İşte Dışişleri Bakanımızın Hollanda’ya gitmesine izin vermedi. 

Şimdi bir dakika siz diplomasiyi, uluslararası ilişkileri bir ülkeyle yaklaşık yani Hollanda’yla 350 yıllık 

yaklaşık ilişkimiz var. Tarihi bir kökenimiz ve bağlarımız ve aramızda uluslararası hukuk var. Sen bunu 

nasıl olur da bir siyasal kampanya malzemesi haline getirip böyle bir davranışta bulunabilirsin? 

SUNUCU: Almanya’daki durum aynı mı? Yani iç siyasete dönük bir hamle mi bu? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın özellikle Schulz’un bu süreçte kullandığı sert dil kaçınılmaz olarak siyasetin 

dinamiklerini harekete geçiriyor. Şimdi Schulz oradan sert bir muhalefet yürütürken Erdoğan karşıtlığı 

ve Türkiye karşıtlığı üzerinden kendi seçmen tabanını ve kendisine oy verme potansiyeli olan 

kesimleri kendine doğru çekerken  bu defa kaçınılmaz olarak Merkel’de aynı yönde davranmaya 

başlıyor. Yani uluslararası ilişkiler iç politika malzemesi haline getirip iç siyasetin bir takım 

önceliklerine kurban edilirse bu bir siyasal intihar biçimi. 

SUNUCU: Yoksa Sayın Erdoğan daha önce Başbakanlık döneminde konuştu. Yani seçim yaklaşırken 

böyle bir şey yapması.. 

MAHİR ÜNAL: Hayır acı olan şey şu. Daha önce biliyorsunuz oradaki bir toplantıya Cumhurbaşkanımız 

bir canlı bağlantı kurmak istedi ve izin verilmedi ama aynı Almanya diğer taraftan PKK elebaşısı Murat 

Karayılan’ın bir PKK gösterisine canlı yayınla bağlanmasına izin verdi. Şimdi tabi bütün bunlar uzun 

vadede şimdi şunu görmeleri lazım. Kısa vadede bu size kazandırabilir, kısa vadede siz bir seçim 

kazanmak adına bir girişimde bulunuyor bir siyasal dil kullanıyor söyleminizi değiştiriyor olabilirsiniz. 

Ama uzun vadede Türkiye’nin dostluğunu kaybettiğinizde bunu nasıl telafi edeceksiniz? Geri dönüşü 

olmayan bir dil kullandığınızda işte bu ülkenin cumhurbaşkanını ki 2,5 milyon vatandaşımız var bizim 

Almanya’da, konuşturmayarak nasıl bir şeyle yüz yüze geldiğiniz farkında değil misiniz diye sormak 

lazım. 

SUNUCU: Şimdi biraz da içeriye dönelim. Şimdi içeride de malum Kemal Bey yürüyor, 22 gündür 

yürüyor ve Sayın Bakanım adalet yok diyor, o yüzden yürüyorum diyor. Ne diyorsunuz bu yürüyüşe 

dair? Çünkü Pazar günü Kartal Mitingiyle bitirmeyi düşünüyorlar ama bir yandan da tabi provoke 

edilmesine dair hala endişeler de var. Sayın Cumhurbaşkanı da hani sessiz sakin bitmesini dileriz 

yoksa hani devlet olarak gereği yapılır hani iş çığırından çıkarsa diye. Ne diyorsunuz? 



MAHİR ÜNAL: Şimdi açıkçası hani derler ye “Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz.”  Bir siyasi hareketi ve 

onun bugünkü söylemlerini, eylemlerini anlamak için onun en az bir üç yıllık trendine bakmak gerekir. 

Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si son üç yılda ne yapmış, buna bir bakalım. Şimdi bizim ısrarla 

söylediğimiz bir şey var. diyoruz ki; Türkiye uzunca bir süre sivil toplum örgütü görünümlü bir yapının 

daha sonra 2013’le birlikte bir aslında paralel devlet yapılanması olduğu, devleti ele geçirmek için 

örgütlenmiş bir terör örgütü olduğunu 2013’te fark etti. Ve Cumhurbaşkanımız o zaman dedi ki; legal 

görünümlü illegal devlet yapılanması bu bir terör örgütüdür diye ismini koydu. Efendim işte bu 

şöyleydi de, böyleydi de, geçmişte sizinle kol kolaydı da bunun aynısını size de yaptı CHP biliyor 

musunuz? Şimdi 2002’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Esad’la stratejik bir ilişki kurma kararı aldı ve 

bizde devletin aldığı bu karar çerçevesinde Esad’la ilişkilerimizi sürdürdük. Ama ne zaman ki Esad 

kendi halkına kurşun sıktı biz Esad’dan uzaklaştık kendi halkına kurşun sıkan Esad’ın elini Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si kanlı elini gitti sıktı. Ne zaman ki FETÖ’nün yani bu sivil toplum örgütü 

görünümlü yapının terör örgütü olduğu ortaya çıktı bir anda CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bu 

yapıyla inanılmaz bir yakınlık kurdu. Yani bunların tapeleri hukuk dışı bir şekilde TBMM’nde grup 

salonlarında kullanılmaya başlandı, devlet bu yapıdan kurtulmak için hukuki hamleler yaptığında CHP 

milletvekilleri gitti kalkan oldu. Ondan sonra Zaman Gazetesi bu örgütün gazetesi yine devlet bir 

hukuki işlem yapmaya kalkıştığında işte orada CHP milletvekillerinin bu göz altıyı engellemek için 

FETÖ’cülere kalkan oldu, bir sürü şey sayabiliriz. Şimdi ister istemez şu soruyu soruyorsunuz. Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si 2013’ten sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü yapının aslında bir paralel 

devlet yapılanması, terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bunlarla bu iş birliğinin altında yatan 

sebepler neler olabilir? 

SUNUCU: Yani bir iş birliği olduğunu ve devam ettiğini mi söylüyorsunuz? 

MAHİR ÜNAL: Bakın ben bir de şunu söyleyeyim. 

SUNUCU: Çünkü sıklıkla bu yürüyüşte de bir etkileri olduğunu söylüyorsunuz. 

SUNUCU: Bakın işbirliğinin öncelikle söylem boyutunda olduğu kesin. Yani söylem frekansları 

incelendiğinde yani FETÖ’nün sosyal medyada, açık kaynaklarda, gazetelerde, televizyonlarda son üç 

yılda FETÖ’nün kullandığı dilin söylem analizi yapıldığında ve son üç yılda Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

CHP’sinin sözcülerinin kullandığı dilin söylem analizi yapıldığında frekanslarının aynı olduğunu 

görüyorsunuz. Bakın bu kadar net söylüyorum. Aynı söylem frekansında konuşuyorlar. Yani Türkiye 

IŞİD’e destek oluyor diyor FETÖ dışarıdan aldığı talimatla. Bir de bakıyorsunuz CHP’de aynı söylemi 

kullanıyor. Şimdi biz diyoruz ki ya bir dakika yani bu IŞİD’le DAEŞ’le en büyük mücadeleyi biz 

veriyoruz. 2013 yılında bunların bir terör örgütü olduğunu biz açıklamışız hem de Bakanlar Kurulu 

kararıyla açıklamışız ve DAEŞ’e karşı IŞİD’E karşı en sert mücadeleyi Türkiye vermiştir bunu Amerika 

bile kabul ediyor bunu Avrupa bile kabul ediyor ama FETÖ’cüler ve Kemal Kılılçdaroğlu’nun CHP’sinin 

sözcüleri ısrarla Türkiye işte destek oluyor. Israrla bunu yayıyorlar yani sizin ne dediğinizle 

ilgilenmiyorlar. Sizin ne dediğinizden ziyade onlar bir söylemi sürekli tekrar ederek algıda bir altlık 

oluşturuyorlar. 

SUNUCU: O zaman yani bugün adalet yok, diktatörlük var deyip yürümeleri de ilişkili bir şey 

MAHİR ÜNAL: Tam da aynı şey. Mesela ben açıklama yapıyorum parti sözcüsü olarak. Diyorum ki; 

yani ne adalet yürüyüşüyle ilgili bir şey söylüyorum. Sadece 15 Temmuz Anma Törenleriyle ilgili AK 

Parti olarak ne yapacağımızı anlatıyorum, parti sözcüsü olarak. Yani Cumhurbaşkanlığımız devletin ne 



yapacağını açıklamış diğer işte sivil toplum örgütleri 15 Temmuz’la ilgili neler yapacağını anlatıyorlar. 

Biz de parti olarak çıkmışız diyoruz ki bizde o gece 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 

demokrasi nöbeti tutacağız. Bu milletin 15 Temmuz gecesi bayrağını, vatanını, devletini, milletini, 

demokrasisini, meclisini korumak için çıplak elleriyle tankların önüne geçip kurtardığı demokrasisini 

ve vatanını 29 gün boyunca da demokrasi nöbetiyle de taçlandırmasının bir sembolü olarak 

demokrasi nöbeti tutacağız diyoruz. Şimdi bu dediğinizden bağımsız olarak karşı olarak diyor ki, CHP 

sözcüleri diyor ki; ne oldu demokrasiyi sokakta mı arıyorsunuz? Aynı anda bakıyorsunuz FETÖ’cü 

hesaplarda da aynı söylem. Diyorsunuz ki hayır biz demokrasiyi sokakta aramıyoruz. Biz o gün 

demokrasi nöbeti tutacağız. Daha önce senin şu anda rahat yürüdüğün ve o gece o millet sokağa çıkıp 

da o ülkeyi elleriyle çıplak elleriyle tutup kurtarmasaydı bugün senin yürüyemeyeceğin, adalet 

yürüyüşü yapamayacağın ülke var ya o ülke 15 Temmuz’da bu millet tarafından kurtarıldı. Senin 

kontrollü darbe dediğin FETÖ’cülerle beraber senin başarısızlığa mahkum edilmiş darbe dediğin 

FETÖ’cülerle beraber gece senin itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptığın 15 Temmuz var ya işte ve 

hatta şu anda adalet yürüyüşü üzerinden anma törenlerini gölgelenmeye çalıştığın o 15 Temmuz var 

ya ve yine CHP sözcülerinin siz 15 Temmuz Anma Törenlerini yapacaksınız adalet yürüyüşünü de 

dikkate alın diye bir karşıtlık oluşturmaya yönelik 15 Temmuz var ya işte o günkü kahramanları ve 

şehitleri anmak için sembolik olarak ben bir gün sembolik olarak demokrasi nöbeti tutacağım 

diyorum adam diyor ki; hani bize diyordunuz ki adalet sokakta aranmaz bak siz demokrasiyi sokakta 

arıyorsunuz. Yani bu sistematik bir şey bu bilinçli bir şey, bu bir dil kullanma biçimi. FETÖ’nün 

kullandığı ve kendi algısını oluşturmak için çok kadim de bir dildir bu. Bizde derler ki işte; birisine kırk 

gün deli dersen deli olurmuş. Yani bir şeyi sürekli tekrar et, algıyı oluşturursun anlamında. İşte çamur 

at izi kalır tarzında, senin ne dediğinle ilgilenmeyen, kendi dediği üzerinden algı oluşturmaya çalışan, 

işte Türkiye işte destek veriyor. Türkiye uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Türkiye, Suriye’ye 

silah vermiştir bu yüzden savaş suçlusudur diyen bir akıl düşünün. Suriye’de İran var, Suriye’de Rusya 

var, Suriye’de Amerika var. On bin kilometre öteden gelmiş, beş bin kilometre öteden gelmiş, bin 

kilometre öteden gelmiş ülkeler Suriye’de var. Bunlara hiçbir şey demeyen ama 910 km. sınırım 

olduğu için oradaki yangının bana sıçramasın diye önlem almamı savaş suçlusu olarak anlatan bir akıl 

var. 

SUNUCU: O akıl şimdi mesela sizin bir açıklamanız oldu Sayın Bakanım. Ben o çok da dikkatimi çekti. 

Dediniz ki; CHP’nin bu yürüyüşü tam da bu 15 Temmuz’un yıldönümüne denk  gelmesi o da ayrıca 

manidar. Bu sistematik bir şey olduğunu düşünüyor musunuz hakikaten. Çünkü az önce de dedin ya 

hani yarıştırıyorlar, madem öyle gelin buraya da katılın gibi. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi son derece iyi niyetle bakalım. Yani bu bir haktır ve demokratik bir hak olarak 

hiçbir şekilde şiddete bulaşmadan bir yürüme hakkını kullanıyor. Ve bunun adı da ne diyoruz? Adalet 

Yürüyüşü. Peki şunu sormazlar mı? 1-) Sen bugüne kadar 15 Temmuz şehitleri için hiçbir mahkemede 

onların yanında onların adalet arayışı için tek bir cümle etmedin. Sen bu ülkenin savcısı Selim Kiraz 

milletin önünde şehit edildiğinde bunun yanında durmayı bırak bunu şehit eden DHKP-C’li 

teröristlerin mahkemede senin milletvekillerin müdahili oldular. Diğer taraftan yani sen kimin 

adaletini arıyorsun? PKK’lı cenazelerinde senin milletvekillerin var. Sen bugüne kadar ağzını açıp da 

ağzını doldura doldura PKK terörünü lanetliyorum dememişin, DHKP-C dememişsin, FETÖ 

dememişsin. Çok sıkıştığın zaman terörü lanetliyorum demişsin, geçiştirmişsin. Bu ülke 15 Temmuz 

gibi bir belayı elhamdülillah atlatmış bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun. Açık şekilde 

itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun. Yetmedi bu ülke dört tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu 

mücadelenin bir kere olsun yanında durmamışsın. Ben çok basit bir şekilde soruyorum. Biz siyasi 



görüşümüz ne olursa olsun farklı siyasi görüşlerimiz olabilir ama bu ülke söz konusu olduğunda 

milletimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz söz konusu olduğunda bizim durduğumuz yer bellidir. 

Hangi siyasi görüşten olursak olalım 

SUNUCU: Bu siyaset üstü bir şey. 

MAHİR ÜNAL: Tabi canım, milletim söz konusu olduğunda milletine aşık her adam benim kardeşimdir. 

SUNUCU: 15 Temmuz için de böyle destek bekliyordunuz değil mi? Yani burada toplamda siyaset 

rehin alınmaya çalışıldı çünkü 15 Temmuz’da siyaseti boğmak istediler. 

MAHİR ÜNAL: Zaten siyaset yaptığını söyleyen herkes bir kere 15 Temmuz’un siyasete karşı yapıldığını 

bilir. 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı Allah korusun ne olacaktı? Yani düşünebiliyor musunuz eğer 15 

Temmuz darbesini yapanlar başarıya ulaşsalardı biz nasıl bir Türkiye’ye uyanacaktık. Yani ben bunu 

düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla siyaset yaptığını söyleyen herkes darbelere karşı olur. Hele 

hele 15 Temmuz gibi bırakın darbeyi bir istila girişimi. Şimdi siz kalkmışınız yok efendim bir sarayın 

darbesi var bir de halkın darbesi var. Nerede sarayın darbesi, nerede halkın darbesi? Yani bu halk 

külliyenin önünde 29 gün boyunca nöbet tuttu. Bu halk on binler oldu Kısıklı’da nöbet tuttu. Bu halk 

Cumhurbaşkanına, hükümetine sahip çıktı. Niye sahip çıktı? Cumhurbaşkanı ve hükümeti kıymetli 

yapan nedir? Halkın onların tercih etmiş olmasıdır. Aslında halk neye sahip çıktı? Tercihine sahip çıktı, 

iradesine sahip çıktı. Sen bu halka hakaret edemediğin için bu halkın tercihlerine hakaret edemediğin 

için bu halkın seçme biçimine hakaret edemediğin için onun seçtiklerine hakaret ediyorsun. Geçmişte 

bunu da yaptın. Yani bu halkın tercihlerine bu halkın % 60’ı ahmaktır dedin, aptaldır dedin, bidon 

kafalı dedin, karnını kaşıyan adam dedin, dedin de dedin. Onları bir kenara bırakıyoruz. Ama bu millet 

iradesine sahip çıktı, tercihlerine sahip çıktı. Şimdi bundan daha kıymetli ne olabilir?  

SUNUCU: Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansolyesi Angela Merkel’in 

görüşmesi de an itibariyle başladı. Şu anda da ekranda son dakika görüşmesi olarak görüyorsunuz. 

Önemli bir görüşme.. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı orada konuşturulmamayı muhtemelen burada da 

gündeme getirecek. Sayın Bakanım şimdi 15 Temmuz meselesi hani önemli sosyolojiyi de bize 

gösterdi. Az önce dediniz ya hani bidon kafalı, aptal bir sürü şey söylendi fakat 15 Temmuz’da bu 

millet bir destan yazdı. Yani artık 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye siyaseten bir yerde durmak lazım. 

MAHİR ÜNAL: O aşağıladıkları insanlar tankların önündeyken o aşağıladıkları insanlar çıplak elleriyle 

kendi ülkelerini, vatanlarını kurtarmaya çalışırken bir yerde kimlerin tankları alkışladığını kimlerin 

darbe oluyor diye sevinç çığlıkları attığını da biliyor bu millet.  

SUNUCU: Siz 15 Temmuz’da ne yapacaksınız? 

MAHİR ÜNAL: Bu 15 Temmuzda? 

SUNUCU: Evet 

MAHİR ÜNAL: Biz parti olarak ne yapacağız? Şimdi tabi öncelikle 15 Temmuz Anma Törenleri 

Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz de geçtiğim günlerde 

bunu açıkladı. Bizde AK Parti olarak yani diğer toplumsal kesimlerle beraber çünkü bizde aynı 

zamanda bir sivil toplum örgütüyüz. Toplumun diğer kesimleriyle birlikte bizde ayın 11’nden itibaren 

başlayarak bizim de bazı etkinliklerimiz var, partide düzenlediğimiz, illerde düzenlediğimiz, 



belediyelerimizin düzenlediği, diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak düzenlediğimiz bir sürü 

etkinlik olacak. Ama burada şu çok önemli; biz 15 Temmuz günü bir destan yazan bu milletin 

kahramanlığını birilerinin gölgelemesine birilerinin itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Ve biz 15 

Temmuzu milletimizle beraber kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızla birlikte olacağız. Demokrasi nöbeti 

tutan vatandaşlarla birlikte olacağız.  

SUNUCU: Bu demokrasi nöbeti bir günlük mü?  

MAHİR ÜNAL:  Bir gün. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece tutacağız. 

SUNUCU: Gece boyunca salalar okunacak. 

MAHİR ÜNAL: Yani o gece aslında tekrar yaşayacağız o geceyi. Şimdi 11 Temmuz günü şehit 

kabirlerinin ziyaretiyle başlayacağız tüm Türkiye’de ve bütün şehitlerimizi sadece 15 Temmuz 

şehitlerimizi değil bütün şehitlerimizi kabirlerini ziyaret edeceğiz. Şehitlerimiz için Hatmi Şerifler 

okuyacağız, Mevlidi Şerifler okunacak, yemekler ikram edilecek. Yani bizim geleneğimizde nasılsa 

anma törenleri o şekilde şehitlerimizi anacağız. Diğer taraftan 15 Temmuz aynı zamanda bir insan 

hakları ihlali. Dolayısıyla mesela bizim İnsan Hakları Başkanlığımız, İnsan Haklarından Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığımız bir insan hakları ihlali olarak bir 15 Temmuzu ele alacak. Sosyal Politikalar 

Başkanlığımız şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili etkinlikler yapacak. Yine Yerel Yönetimler 

Başkanlığımız, Çevre Şehir Kültür Başkanlığımız aynı şekilde 15 Temmuz’un anısına fotoğraf sergileri 

düzenlenecek. Teşkilat Başkanlığımız, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız aynı şekilde tüm Türkiye’de 

anma törenlerine etkin bir şeklide katılacak. Yani biz 11 Temmuz’la 16 Temmuzu yaklaşık altı gün 

Türkiye’de yeniden şu duygunun ki o duygu milletin devletini, bayrağını, vatanını, ülkesini kendi 

elleriyle kurtarmasının oluşturduğu büyük bir sevinçtir. 

SUNUCU: Türkiye’nin yakın tarihinde bir örneği de yok Sayın Bakanım. Yani böyle kanlı bir darbe 

girişimine çıplak elle savunmasız duran.. 

MAHİR ÜNAL: Dünya tarihinde bunun örneği yok.  

SUNUCU: Evet 

MAHİR ÜNAL: Bakın Çin’de Tiananman Meydanında bir sivil tankın önünde durdu ve bir fotoğraf 

karesi. Bu fotoğraf karesi 20 yıl anlatıldı ve halen anlatılıyor ve hale anlatılıyor. 

SUNUCU: Evet şöyle duruyor aynı zamanda canlanmış bir anda. 

MAHİR ÜNAL: Yani o kadar çok bu milletin kahramanlık hikayesi var ki o gece. Yani hani gökten ecdad 

inerek o gecesi kahramanların o pak alnını öpse yeridir. Yani düşünebiliyor musunuz apartmanın 

tepesine çıkıp F-16’nın üstüne atlamayı düşünen yapamayacağını anladığında da elindeki levyeyi F-

16’ya fırlatıp isabet ettiren bir motivasyondan bahsediyoruz.  

SUNUCU: Avrupalıların da anlamakta zorlandığı bir durum. Ben şimdi Brüksel’e, Romanya’ya gittim. 

Orada konuşuyoruz mesela, içinden çıkamadıkları için bir takım sosyolojik kalıpları var. Hani rasyonel 

değil diyor. Çünkü anlayamıyor. 

MAHİR ÜNAL: Adamcağızın bir Lada arabası var, Lada arabasını tankın önüne çekmiş. Arabanın da 

üstüne çıkmış alnını da tankın namlusuna dayamış. Yani bu nasıl bir vatan aşkıdır? Bu neyle izah 



edilebilir? Ve o gece sizde biliyorsunuz çok kıymetli arkadaşlarımızı kaybettik. Ben beş tane 

arkadaşımı o gece kaybettim. Teşkilat mensubu arkadaşlarımız şehit oldu. Aynı şekilde bir çok AK 

Parti üyesi o gün şehit oldu. Diğer toplumun diğer kesimlerinden vatanına, bayrağına, devletine, 

milletine aşık herkes siyasi görüşü ne olursa olsun millet olma şuuruyla sokaktaydı. Bu çok kıymetli bir 

şey. O yüzden biz AK Parti olarak sadece bu anma törenlerinin bir parçası olmaya çalışıyoruz. Ama son 

bir şey daha söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 15 yıldan beri Türkiye’de siyaset 

kurumunun güçlenmesi, siyasetin kurumsallaşması ve reflekslerinin güçlenmesi ve AK Parti 

teşkilatlarının çok hızlı koordine olabilmesi ve sivil refleks gösterebilmesi tüm Türkiye’de bütün bunlar 

darbenin önlenmesinde de siyaset kurumunun güçlenmesinin çok büyük çok kıymetli etkileri olduğu 

kanaatindeyim.  

SUNUCU: Özellikle başta tüm şehitlerimiz ama 15 Temmuz’un yıldönümü olduğu için de herhalde 249 

şehidimizi hakikaten mekanları cennet olsun. Bugün eğer biz nefes alabiliyorsak onların verdiği son 

nefes sayesindedir. Ve her güne de böyle başlarken unutmamak bizim boynumuzun borcu. 

Dolayısıyla siyaseten de önümüzdeki hafta yapacaklarınız o da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok 

önemli bir sayfa, kolaylıklar diliyorum ben size sayın bakanım çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. 

MAHİR ÜNAL: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Allah bir daha bu millete 

öyle bir gece yaşatmasın, Allah devletimize milletimize zeval vermesin.  

SUNUCU: Amin. Sağ olun, var olun. Evet hem Avrupa Parlamentosu’nun kararı ama özellikle 15 

Temmuz. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha söyleyelim. Yakın tarihte örneği görülmeyen, örneği 

olmayan bir durum, bir destan yaratıldı. Sayın Ünal’ın da söylediği gibi çıplak ellerle tanklara karşı, F-

16’lara karşı bu millet sokağa döküldü ve dedi ki hayır ben seçtiğimi size yedirmem dedi, siyaseti size 

boğdurmam dedi, irade benimdir dedi. O yüzden de tekrar bütün şehitlerin ruhu şad olsun. Hepsinin 

mekanı cennet olsun. Başta çok yakın bildiğim bir isim olduğu için Erol Olçak olmak üzere tüm 

şehitlerin mekanı cennet olsun diyoruz. Yeniden 24 Özelde buluşmak üzere hoşça kalın, iyi akşamlar. 

 


