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KONUK

: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL

SÜRE

: 26 DAKİKA

SUNUCU: İyi günler efendim, biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Ak Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal. Hoş geldiniz efendim.
MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum.
SUNUCU: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. O günden bugüne
baktığımız zaman gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve özellikle, hala kamu kurum –
kuruluşlarında Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Şunu sormak
istiyorum, FETÖ tehdidi ortadan kalktı mı? Bu konudaki düşünceniz nedir.
MAHİR ÜNAL: Şimdi, öncelikli olarak o günden bugüne ne değişti. Bir devletin içerisinde yapılanmış ve
askerde, yargıda ve diğer bürokraside kümelenmiş, devletin icraatlarını politikalarını, maniple eden
bir yapı şimdi artık devlet içerisinde etkisiz hale getirildi. Bu çok kıymetli bir şey. Peki darbeciler
yargılanıyor mu? Evet darbeciler yargılanıyor. Evet darbeciler o gece suçüstü yakalandılar. Ve şuanda
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mahkemelerinde, Türk yargısına hesap veriyorlar. Bunları tek tek
doğru koyarak gidelim. Çünkü şöyle bir algı oluşturuluyor. Efendim gerçek darbeciler yargılanmıyor.
Hayır, gerçek darbeciler yargılanıyor. O gece, asker kılığına girmiş teröristler, bu milletin tankını,
topunu, uçağını, helikopterini, bu millete karşı kullanan bu teröristler yargılanıyorlar. Artı, yargının
içerisinde, daha önce zaten kendisini ifşa etmiş, HSYK seçimlerinde açık bir şekilde bu yapıyla bağını
ifşa etmiş olanlar da yargıdan temizlendiler. Bylock, Eagle gibi bu sosyal medya üzerinden gizli
yürüttükleri haberleşmede ifşa edildi biliyorsunuz. Haberleşme araçları. Şimdi burada şu var. Efendim
siz bu yapıyla olan, Ak Parti’nin yapıyla olan ilişkisi konuşuluyor. Bugün SETA’da sempozyumda, Sayın
başbakanımız önemli bir şey söyledi. Dedi ki; Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan dışında bu
yapıyla geçmişte hiçbir siyasi lider dedi mücadele etmedi dedi. Evet etmedi çünkü bu yapı, sivil
toplum örgütü görünümlü bir yapı ve 40 yıldan beri bir dini kisve altında insanların inançları
üzerinden oluşturduğu bir sivil toplum örgütü görünümü vardı ve 2013’de bu yapı gerçek yüzünü
ortaya koydu. Ve gerçek yüzünü ortaya koyduktan sonra bu yapının bir paralel devlet yapılanması
olduğunu ve terör örgütü olduğunu tescilledi ve ondan sonra mücadeleye başladı. Bunları doğru
koyarak gidelim. Ve şimdi de bu yapı hesap veriyor. Böyle bir yapının yani mensuplarının Yüz binlerle
ifade edildiği bir yapının, takdir edersiniz ki yargılanması, devletin içerisinden temizlenmesi, bunun
toplumda oluşturduğu yaranın tedavisi ve iyileştirilmesi, bu insanların yakınlarının yaşadığı sorunların
bir şekilde çözülmesi. Yani altı ibadet, ortası ticaret, üst katı ihanet, cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir
yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yanın bir taraftan da bu yapı bugün yaklaşık 160 ülkede faaliyetini
sürdürüyor. Yani Pensilvanya’daki elebaşısı, Reuters’e röportaj verebiliyor, mesajlarını bütün
dünyadaki mensuplarına iletebiliyor. Şimdi böyle bir yapıyla mücadele ediyor Türkiye. Ve Türkiye,
şunu doğru koyalım. 15 Temmuz anma törenlerini kutlarken, şunu doğru koyalım.

1. Türkiye, 15 Temmuz darbesi gibi çok ağır bir tehlikeyi atlattı.
2. Türkiye 4 ayrı terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyor.
Dolayısıyla bu mücadeleyi yaparken Türkiye aslında, içinde bulunduğu coğrafyada da bir taraftan
yangın yeri. Yani Suriye’de bir iç savaş yaşanıyor. Irak’ta yaşananları biliyorsunuz. Mısır’da, Libya’da,
Lübnan’da, Ukrayna’da. Yani Türkiye, Finlandiya’nın ya da Norveç’in olduğu bir coğrafyada değil.
Şimdi bir hükümet düşünün, bu hükümet hamdolsun Türkiye’yi bütün bu belalardan, bütün bu
badirelerden, bütün bu saldırılardan alıyor. Bugün mesela, ekonomik veriler açıklandı. Yani
ekonomisini çok iyi derece de götürebilen, Yüzde 5 büyümeleri konuşabiliyoruz. Diğer taraftan
sağlığında, eğitiminde, diğer alanlarında hizmetlerini aksatmadan sürdürebilen ama bir taraftan da 4
tane terör örgütüyle mücadele eden, diğer taraftan 15 Temmuz gibi ağır bir tramvayı iyileştiren bir
durumdayız.
SUNUCU: Burada bir noktayı sorabilir miyim? Çünkü yavaş – yavaş gidelim demiştiniz. Siyasi ayağın,
FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılıp, çıkarılmadığı, yargının yeterince hızlı yapılıp, yapılmadığına
dair çeşitli yorumlar, iddialar var, sizde izliyorsunuz. Bu iki konudaki eleştirilere yönelik yanıtınız
nedir?
MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın, az önce söyledim. 2013 yılına kadar sivil toplum örgütü görünümlü bu
yapı, herhangi bir hukuki suç teşkil edecek ve bu suç üzerinden de bu yapıya dönük, devletin bir
hamlesini gerektirecek bir durum söz konusu olmadı. Ne zaman? 2013’den sonra. Hatırlayın,
2013’den sonra da paralel devlet yapılanması olarak nitelendirilip, bir terör örgütü olarak görülen bu
yapıya dönük devletin hamleleri, adeta bertaraf edildi. Siz bunlara niye böyle yapıyorsunuz. Yani
Kemal Kıılçdaroğlu çıktı Samanyolu televizyonuna yapılanlar yanlıştır, zaman gazetesine yapılanlar
yanlıştır. Zaman gazetesine dönük gözaltılar, basın özgürlüğüne aykırıdır diye Kemal Kılıçdaroğlu
hatırlayın, 2015 yılında açıklama yaptı. Yani bir yapı düşünün ki, bu yapıyla hukuki mücadelenin
zorluğu da ancak 15 Temmuz’dan sonra artık bir suçüstü durumundan sonra bu yapıyla hukuki
mücadele netleşti. 2013’den sonra Ak Parti, bu yapıyı bir terör örgütü olarak nitelendirip, bu yapıyla
iltisakı ilgisi olan her kim varsa, kongrelerinde, yerel seçiminde ve genel seçimlerde bu temizliğini
yaptı Ak Parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu temizliği yapmadı. Şimdi bir bu, birde yargılamaya
ilişkin şunu söyleyeyim size. Bakın, Türk yargısı, şuanda öyle bir durumla karşı karşıya ki, şimdi 40 yıllık
bir cerahat patlamış, 15 Temmuz gecesi patlamış. Ve bu 40 yıllık devletin içerisinde toplanmış bu irin
ve cerahatın patlamasıyla birlikte, ordunun içerisinde o gece darbe yapmaya kalkışan ve suçüstü
yakalananlar yargılanıyor. Diğer taraftan yargının içerisinde bu yapıyla iltisaklı, ilgili ve bu örgüte üye
olduğu kesinleşmiş olanlar yargılanıyor. İşte geçen gün, medyada Bylock kullanıcılarına ilişkin bir
şeyler medyaya yansıdı biliyorsunuz. Yani bürokrasinin içerisinde 200 bine yakın Bylock kullanıcısı
tespit edilmiş ve bunların konuşmaları deşifre edilmiş. Çoğunun konuşması deşifre edilmiş.
SUNUCU: Bugün itibariyle bile gözaltına alınanlar var.
MAHİR ÜNAL: Bugün itibariyle bile gözaltına yani devasa bir mücadele sürdürülüyor şuanda yani.
Yargı, bunlara dönük, devasa bir mücadele sürdürüyor. Ve her ülkenin yargısının da altından
kalkabileceği bir şey değil. Bakın, İngiltere’de, Londra’da bir terör saldırısı olduğunda, İngiltere
Başbakanı May, insan hakları anlaşmasını askıya almayı konuştu. Fransa bugün, bir terör saldırısı
olduğunda, anında olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Türkiye insan hakları anlaşmasını askıya almamış.
Adil yargılama yapıyor. Olağanüstü halden kaynaklanan herhangi bir mağduriyet ve insan hakları ihlali
varsa, bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olağanüstü hal izleme komisyonu kurmuş ve

buradaki mağduriyetleri gideriyor. Şimdi biz bir taraftan adil yargılama için, insan haklarına sonuna
kadar saygı göstermek için çaba sarfediyoruz. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz, siyasi sorumluluk
alması gereken, böyle bir meselede siyasi sorumluluk alması gereken ana muhalefet, bu örgütün yurt
dışı ayağının kullandığı dili, söylemi birebir içeride kullanıyor. İşte kontrollü darbe diyor. Efendim
gerçek darbeciler yargılanmıyor diyor. Siyasi ayağı temiz… Şimdi…
SUNUCU: Sayın Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz sivil darbesi ifadesini de kullanıyor.
MAHİR ÜNAL: Bunu bilinçli olarak kullanıyor. Ve bunu sadece Kılıçdaroğlu kullanmıyor. Yurt dışındaki
FETÖ mensupları da kullanıyor. Şimdi ben size soruyorum. 20 Temmuz’da olağanüstü hal kararı
alması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anayasaya uygun mudur? Anayasanın amir hükümlerine
uygun mudur? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iç tüzüğüne uygun mudur? O gün Ak Parti grup
başkanvekili, diğer siyasi partinin grup başkanvekillerini arayarak istişare etmiş midir? Evet, peki böyle
bir durumda 4 tane terör örgütüyle siz mücadele ederken, 15 Temmuz gibi bir darbe girişimine maruz
kalmışken, olağanüstü hal ilan etmenizden daha doğal ne olabilir? Bugün İngiltere, Fransa ve diğer
Avrupa, batılı…
SUNUCU: Belçika.
MAHİR ÜNAL: Belçika, batılı demokrasiler, en ufak bir tehlike ve tehdit gördüklerinde olağanüstü hal
ilan ediyorlar. Batı demokrasilerinde bu uygun görülüyor da, Türkiye gibi 4 tarafında şuanda
Suriye’sinden, Irak’ına kadar iç savaşın yaşandığı, 4 tane terör örgütüyle mücadele edildiği 15
Temmuz gibi bir darbe girişimi ve bununla mücadelenin, yargının içerisinde, ordunun içerisinde,
bürokraside sayıları 10 binlerle ifade edilen insanların yargılandığı bir ülkede, olağanüstü hal ilan
edilmesini, niye bir darbe girişimi oluyor? Daha acı olan ne biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu diyor
ki; eğer 15 Temmuz günü sokağa çıkıldıysa, bugün bu hükümete karşı da sokağa çıkılabilir diyor. Yani
bu hükümeti, seçilmiş, milletin kendi özgür iradesiyle seçtiği meşru hükümetle, elinde silah olan
darbeciyi aynı kefeye koymak nasıl bir akıldır, bunu da milletin takdirine bırakıyorum.
SUNUCU: Darbeci deyince, en çok üzerinde durulan 15 Temmuz’dan akla kalan unsurlardan bir tanesi
de, FETÖ’nün bir numaralı ismi ele başısı Fethullah Gülen’se, iki numaralısı olarak görülen önemli
isimlerden biri görünen Adil Öksüz’ün durumu. Hala yakalanamadı. Sizce hala hayatta ve Türkiye’de
olabilir mi? Birde son zamanlarda darbe gecesi, hükümetin, meşru güçlerin durumu kontrol altına
almasından sonra tırnak içinde, saf değiştirenlerden bahsediliyor. Bu konudaki yorumlarınız nedir
acaba?
MAHİR ÜNAL: Şimdi ben bir siyasetçiyim dolayısıyla doğal olarak bir siyasi partinin Ak Parti’nin
sözcüsüyüm. Ben meselenin daha çok perspektifine ve siyasi yönüne bakarım. Şimdi, bu sorduğunuz
soru daha çok Adalet Bakanımızın cevaplandırması gereken, İçişleri Bakanımızın cevaplandırması
gereken bir soru. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu yapı, öyle bir yapı ki, darbe sabahı bile eğer
koordine olabiliyor, organize olabiliyorsa, nasıl bir tehlikeli yapıyla karşı karşıya olduğumuz
konusunda ne kadar daha bilinçli, daha uyanık, daha dikkatli olmamız gerektiği konusunda kendimizi
şey yapmamız, uyarmamız gerekiyor. Yani o gün, Adil Öksüz’ün bir adeta operasyonla yakalanan ve
yakalayan kişilerinde işte basına yansıdığı kadarıyla ve konuşmalardan anladığımız kadarıyla
ifadelerinden tespit ettikleri duruma rağmen, alıp çıkarabilecek koordinasyonu hala sağlayabiliyorsa
darbe sabahı bu yapı, çok tehlikeli bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama buradan bizi izleyenlere şunu
söylemek isterim ki, bu bir yıl içerisinde yapının tamamen beli kırılmıştır. Operasyon yapma

yeteneğini kaybetmiştir. Özellikle ordu içerisinde ordunun terörle mücadelesine güvenlik
güçlerimizin, İçişleri Bakanlığımızın terörle mücadelesini her seferinde sabote eden gücü artık
kalmamıştır. Şuanda terörle mücadelede bu kadar başarılı olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi
de emniyette, jandarma da, ve askerin içerisindeki bu yapı temizlendiği için şuanda terörle daha güçlü
bir şekilde mücadele ediyoruz. dolayısıyla bu yapı artık Türkiye içerisinde gücünü ve etkisini
kaybetmiştir. Ama yurt dışı etkisini muhafaza ederek, Türkiye’nin dış politikası ve Türkiye’den içeriye
dönük propagandalara devam ediyor. Burada acı olan şudur; ana muhalefet partisi genel başkanının
bu yapının yurt dışında kullandığı dili söylemleri, içeride kullanıyor olması ve içerde bunun
sözcülüğünü yapıyor olması, acıdır.
SUNUCU: FETÖ’nün bir numaralı ismi ele başısı biraz evvelde söylediğim gibi Fethullah Gülen. Hala
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yayınımızın başında sizde söylediniz, uluslar arası bir ajansa demeç
verecek kadar da rahat hareket ediyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Artı iadesi konusunda,
yine teknik bir konu olmakla beraber, bir siyasi bir parti sözcüsü, iktidardaki bir partinin sözcüsü
olarak sizin beklentiniz gerçekler çapında nedir, çerçevesinde nedir?
MAHİR ÜNAL: Şimdi biz 15 Temmuz’dan hemen sonra, dış ilişkiler komisyonuyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu ile Amerika’ya gittik. Ve orada onların önüne bizim Amerika ile
aramızdaki suçluların iadesi anlaşmasını ortaya koyduk. Suçluların iadesi anlaşmasının 9’ncu ve
10’ncu maddesi açık bir şekilde, iade talebinden sonra gözaltı şartını koyuyor. Ve o süre zarfında da
sanıyorum 60 gün süre, 60 ya da 90 gün şimdi hatırlamıyorum süre zarfında da iade talebinde
bulunan ülkenin gerekli evrakları bildirmesini istiyor. Şimdi biz, Amerika’ya gerekli evrakları ilettik.
Onlarca klasör gönderdik. Ama bu adama karşı, herhangi bir gözaltı, bırakın gözaltını, bir ev hapsini
bile düşünmediler.
SUNUCU: Çok rahat hareket ettiği anlaşılıyor.
MAHİR ÜNAL: Çok rahat hareket ediyor, kendi taraftarlarına mesaj veriyor, uluslar arası ajanslara
röportajlar veriyor. Yani bugün, Fethullah Gülen’in Reuters’e konuşması, El Kaide şeyinin yani
Amerika’nın öldürdüğü…
SUNUCU: Usame Bin Ladin.
MAHİR ÜNAL: Usame Bin Ladin’in konuşmasından farklı bir şey değil. Ve size şunu söyleyeyim. Nasıl ki
Afganistan’daki bir mağaradan, 11 Eylül saldırısının talimatını vermesi gibi Usame Bin Ladin’in,
Pensilvanya’dan da orada bir kasabada oturan, bir elebaşı, terörist elebaşı da 15 Temmuz’un
talimatını verdi. Amerika bunu, Amerika’ya biz bunu söyledik ve bu açık ve nettir. Ama maalesef işte
James Jeffery, eski Ankara büyükelçisi, dün bir açıklama yaptı. Utanç verici dedi yani bu adamın
burada tutuluyor olması dedi Amerika için utanç vericidir dedi. Şimdi bu konuda hem Adalet
Bakanlığımız, hem de hükümetimiz iade talebi konusunda görüşmeleri sürdürüyor. Şimdi tabi,
Türkiye’nin bu konuda ne kadar kararlı içeride ne kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu da
gösteren bir şey. Burada biz şu soruyu lütfen kendimize soralım. Şimdi 15 Temmuz anma
etkinliklerinin haftasında şu soruyu soralım. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı ne olurdu? Yani o gece
darbeciler başarılı olsalardı ne olurdu?
SUNUCU: Sizce?

MAHİR ÜNAL: Biz ülke olarak her şeyimizi kaybederdik. Bütün özgürlüğümüzü, devletimizi, sahip
olduğumuz bütün haklarımızı kaybederdik. Ve infaz listeleri hazırlanmıştı. Yani hayal bile etmek
istemiyorum. Çok kötü şeyler olurdu. Hamdolsun bu millet, askerinin içerisinde darbeye karşı olan
unsurlarıyla, emniyetinin özel harekatın çok büyük gayretiyle, cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla, millet
el ele verdi ve o gece bu darbeyi püskürttü. Şimdi el ele verip, bu yapıyla ortak mücadele etmemiz ve
hiçbir şekilde bu yapının dilini, söylemini kullanmamız ve bu yapıyı ya hizmet edecek bir duruş tavır
içerisinde de bulunmamız gerekiyor. Son bir şey söylemek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe
mitinginde bir konuşma yaptı.
SUNUCU: Onda talepte bulundu.
MAHİR ÜNAL: Siyaset güzeldir, her zaman söylüyorum. Çünkü siyaset, toplumun taleplerini,
ihtiyaçlarını alır, bir siyasi akla dönüştürür, bu siyasi aklı da devlet aklına dönüştürür. Ama siyaset,
sandık, demokrasi güzeldir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu orada, biz 16 Nisan halk oylamasının sonuçlarını
tanımıyoruz dedi. Dolayısıyla 2019 seçimlerini tanımıyoruz dedi. Dolayısıyla seçimi, sandığı siyaseti
referans göstermek yerine, sokağı ve kaosu referans gösterdi. Bir siyasetçiden, böyle bir şey
bekleyemeyiz. Tayyip Erdoğan, 2009 yılında bir şiir okuduğu için hapse gönderilirken bir şey söyledi.
Ben devletime küsmem dedi. O insanlara şunu söylemedi Tayyip Erdoğan, sizin seçtiğiniz belediye
başkanı şiir okuduğu için hapse atılıyor ey halkım, sizde isyan edin demedi. Ben devletime küsmem
dedi. Bizim geleneğimizde Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye dua etmek vardır.
Siyasetçiye düşen devletle ilgili bazı sorunlar varsa, siyaset yoluyla bunu değiştirmek için mücadele
etmektir. Demokrasinin de anlamı budur. Bu anlam dışındaki her türlü girişim, faşizmi destekler,
benim söylediğim budur.
SUNUCU: Kimi yorumcular o konuşmayı yani Sayın Kılıçdaroğlu’nun Maltepe’deki konuşmasını,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göstereceği kendi adaylığının bir başlangıcı olarak değerlendirdiler. Bir
politikacı olarak siz nasıl değerlendirdiniz.
MAHİR ÜNAL: Keşke öyle bir şey görseydim o konuşmada. O konuşmada, sokaksa sonuna kadar sokak
diyen, isyan diyen, sandığı, siyaseti, demokrasiyi referans olarak göstermek yerine, biz sokakla sonuç
alacağız diyen bir dil vardı. Bu siyasete yakışmayan, siyasette olmayan bir şeydir. Dolayısıyla, son bir
şey daha söyleyeyim. İkinci sonum olsun bu.
SUNUCU: Benim bir sorum daha var. Onun için bir şey daha söyleyeceiğm.
MAHİR ÜNAL: O zaman ben vaktimiz bitti diye düşündüğüm için son dedim. Hatırlarsanız, Türkiye’de
bir el ele eylemi yapıldı 1998’de. İnsanların inançlarına kıyafetlerine, giyim kuşamına, devletin baskısı
yüzünden, insanlar masum bir şekilde el ele tutuştular bütün Türkiye’de, yaklaşık bir buçuk milyon
kişinin katıldığı bir eylemdi. O dönemde, devlet yaklaşık 90 tane masum genci Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde yargıladı ve hayatlarını karattı. Polis müdahalesi ve o eyleme dönük sert müdahaleler
yaşandı. Şimdi o günkü devlet anlayışına bir bakın, birde bugün sokak diyen, birde bugün ben Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni, meşru seçilmiş hükümeti, anayasayı tanımıyorum diyen bir siyasetçinin
güvenliğinin sağlanması, burnu bile kanamadan 29 günlük eylemini bitirmesi, Allah aşkına, hangi
devlet aklı daha demokratik, hangi hükümet daha demokratik? Türkiye demokratik anlamda,
1998’lerin Türkiye’sinden bugüne geldiğimiz zaman, nereden nereye geldiğinin son derece açık bir
göstergesi bu. Şimdi diyor ya, hükümetimiz Kemal Kılıçdaroğlu, diktatör benzetmesi, dikta benzetmesi
yapıyor ya, Türkiye demokrasisinden diktatör çıkmaz. Her 2 yılda bir sandığa giden, seçimiyle

sandığıyla, siyasetiyle, 150 yıllık demokrasi geleneğiyle, Türkiye’den diktatör çıkmaz. Bu millette
kimsenin diktatör olmasına izin vermez.
SUNUCU: Mahir Bey son 3 dakikam. Malum, 15 ve 16 Temmuz günlerini kapsayacak şekilde, anma
törenleri var. Bu törenlerle ilgili ana noktalar hakkında Ankara ve İstanbul bilgi verir misiniz? Onla
tamamlayalım.
MAHİR ÜNAL: Şimdi, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşiyor. Ve Cumhurbaşkanlığımızın
sitesinde de, bu 11 ile 16’sı arasındaki etkinlikler yayınlandı. Bizde toplumun diğer kesimleri gibi, diğer
sivil toplum örgütleri gibi, diğer siyasi partiler gibi bizde, bu törenlerin, bu anma etkinliklerinin bir
parçası olarak kendi etkinliklerimizi yapacağız. Dün itibariyle biliyorsunuz şehit kabirlerinin ziyaretiyle
başlandı. Mevlid-i Şerifler okundu. Yemekler ikram edildi. İşte bugün cumhurbaşkanımız Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği 300 yabancı yatırımcının…
SUNUCU: Birazdan o başlayacak.
MAHİR ÜNAL: Katılımıyla gerçekleşecek bir iş toplantısı var cumhurbaşkanımızın da katılacağı. Yarın,
ondan sonrası gün yapılacak etkinlikler var ama burada önemli olan şu; buradan bende duyurmak
istiyorum. Biz, 15 Temmuz gecesi, verilen mücadeleyi ve ondan sonraki 29 gün tutulan nöbeti,
demokrasi nöbetini, demokrasi müdafaasını, bu milletin, bayrağına, vatanına, devletine dönük o
sahiplenişini sembolize etmek üzere, bir gece nöbet tutacağız. Yani 15’i, 16’sına bağlayan gece,
demokrasi nöbeti tutacağız, o gece daha önce demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlarda olacağız.
Okunan selalarla birlikte, daha önce demokrasimizi müdafaa etmek için nöbet tuttuğumuz yerlere
yürüyeceğiz. Yoksa yani insanlar, 29 gün nöbet tuttukları yerlere yürüyecekler ve orada 1 gece nöbet
tutacaklar. Ve o gece cumhurbaşkanımız İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ve Ankara’da
da meclisin bombalandığı saatte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacak.
SUNUCU: Konuşma yapacak.
MAHİR ÜNAL: Evet.
SUNUCU: Mahir Bey, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
MAHİR ÜNAL: Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
SUNUCU: Efendim, konuğumuz Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’dı.
Vaktimiz el verdiğince geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar hoşça
kalın efendim iyi bir gün dileğiyle.

