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SİNAN BURHAN: Anadolu Soruyor programına hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal. Sayın Bakanım hoş geldiniz
efendim.
MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk iyi yayınlar.
SİNAN BURHAN: Müsaade ederseniz değerli arkadaşlarımı tanıştırmak isterim. Hasan Bey, Çay Tv
televizyonu. İbrahim Toru Bey, Kanal Urfa televizyonu, Murat Bey, hemşeriniz Aksu Tv’den
katılacaklar Sayın Bakanım. Efendim bugün tabi 15 Temmuz’la ilgili yoğun bir gündem var.
Memleketlerimizde işte yürüyüşler, etkinlikler, anmalar var. Tarihi bir darbenin, kanlı bir darbenin
yıldönümündeyiz. Şehitlerimize, Allahtan rahmet diliyorum öncelikle ve gazilerimize uzun ömür
diliyorum. Siz efendim, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz haftasıyla ilgili olarak, parti olarak bir takım
etkinlikler yapacağınızı ifade ettiniz. Bu etkinliklerle ilgili bilgi verebilir misiniz?
MAHİR ÜNAL: Şimdi, öncelikle 15 Temmuz’un ruhunu çok iyi anlamak gerekiyor. Yani o anma
törenlerinin öncesinde, biz aslında neyi anıyoruz? Biz neyin hatırasının önünde bu anma etkinliklerini
gerçekleştiriyoruz? Eğer o gece bu hain darbe girişimi başarıya ulaşmış olsaydı neleri kaybederdik? Ve
biz o gece nelerimizi kaybettik ve neleri kazandık? Aslında o gece, bir yandan sizin askerinizin kılığına
girmiş, asker kılıklı teröristlerin, milletin tankını, helikopterini, F-16’sını, silahını, mermisini, halka karşı
kullanmasının verdiği acı. Ama bir taraftan da o sabaha karşı artık milletin zaferi, milletin böyle bir
darbeyi, hesaplanmış, planlanmış bir darbeyi püskürtmüş olmasının sevinci vardı. Hepimiz yaşadık o
geceyi, beraberce yaşadık.
SİNAN BURHAN: Aynen öyle efendim.
MAHİR ÜNAL: Ve aslında o gecenin duygusu nedir diye bana soracak olursanız ve o geceyi
hatırladığımız zaman hangi duyguyu hatırlamalıyız diye soracak olursanız, o gecenin duygusu biz bir
kez daha ortak vatan üzerinde, millet olmanın, aynı bayrağın ve aynı devletin unsurları olmanın ve bu
milletin, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye dua etmesinin ne anlama geldiğini ve
hangi siyasi görüşten olursak olalım, eğer cumhurbaşkanımızın söylediği gibi tek millet olabiliyorsak,
tek bayrak diyebiliyorsak, tek vatan diyebiliyorsak ve tek devlet diyebiliyorsak ve bu 4 ortak payda
üzerinde buluşan herkesin kardeş olduğunu o gece bize gösterdi. İhanetin, sadakatsizliğin, bu
topraklara, adeta bize ana olmuş bu vatana, ihanetin ve ihanet edenlerin kimler olduğunu ve o
ihanetin karşısında dimdik duranlarında kimler olduğunu o gece bize gösterdi. Ve o gece bizim millet
olma bilincimiz bir kez daha kenetlendi. O gece gençlerimizi daha çok sevdik. O aya bu gençler hani
eski Türkiye’yi görmediler, sıkıntıları yaşamadılar, bu gençler bayrağın, bu gençler vatanın, bu gençler
milletin ve millete aidiyetin acaba şuurunda mı, bilincinde mi dediğimiz gençler, bize o gece aslan gibi
bütün bunların bilincinde olduklarını ve gerekirse kendi bayrakları için kendi vatanları için canları
verebileceklerini bize gösterdiler. Genci, ihtiyarı, kadını, çocuğu, her birimiz ve öyle anneler tanıdık ki
o gece, sakın şehit olmadan gelme, çıkarken de abdestini almayı unutma diyen anneler tanıdık o gece.
Şimdi bunları, bizim yeniden unutmamak için hatırlamamız gerekiyor. Aslında, yani efendim 11

Temmuz’la 16 Temmuz arasında ne yapacaksınız? 11 Temmuz ile 16 Temmuz arasında biz hafızamızı
tazeleyeceğiz, anılarımızı tazeleyeceğiz. Unutmamak için, o duyguyu unutmamak için tek millet
olduğumuzu unutmamak için, o nazlı nazlı dalgalanan bayrağın ne anlama geldiğini ve kıymetini ve
onun gölgesinde yaşamanın özgürlüğün ve bağımsızlığın ne anlama geldiğini, bir kez daha, bir kez
daha, çocuklarımızla birlikte, gençlerimizle beraber, el ele tutuşarak, tekrar hatırlamak için biz Ak
Parti olarak bazı etkinlikler yapıyoruz. Tabi anma törenleri, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde
yürütülüyor ve bu himaye altında, bütün sivil toplum kuruluları, toplumun farklı kesimleri kendi
etkinliğini yapıyorlar. Mesela bugün İstanbul’da 150’nin üzerinde STK ile bir araya geldik. Onları
dinledik, onların hassasiyetlerini dinledik. Ve bizde bir siyasi parti olarak, bu milletin bir parçası
olmaktan gurur duyduğumuz bu milletle beraber o gün şeyde olacağız, bu etkinliklere katılacağız.
Birileri diyor ki efendim siz yürüyüş mü yapıyorsunuz? Hayır biz yürüyüş falan yapmıyoruz. Biz sadece
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece, nasıl ki 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece
2016’da bu millet, kendi iradesini bağımsızlığını, özgürlüğünü, demokrasisini çıplak elleriyle tuttu,
korudu. Ve sonrada 29 gün nöbet tuttu, o nöbetlerin sembolik olarak hatırlanması için 15 Temmuz’u
16 Temmuz’a bağlayan gece, sembolik olarak 1 gün nöbet tutacağız. Yani millet meydanlarda olacak o
gece. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olacak, sonra meclisin bombalandığı
saatte, 02:30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek, orada olacak. Hasıl-ı kelam, biz o gece
millet olarak uyumayacağız. O gece biz hangi siyasi görüşten olduğumuzun önemli olmadığını, önemli
olanın millet olmak olduğunu, cumhurbaşkanımızın o gece ki liderliğinin ve o gece
cumhurbaşkanımızın şunu unutmayalım, hangi görüşten olursa olsun, insanlar o gece, televizyonlarda
kimi aradılar, kimi görmek istediler? Cumhurbaşkanını görmek istediler. Yani her 2 kişiden birisinin
oyunu almış ve bu milletin teveccühünü kazanmış, milletin adamı olarak tanılan, cumhurbaşkanımızı
görmek istediler. Tespihin imamesini görmek ister gibi, onu görmek istediler. Ve herkes
cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüğünde ve cumhurbaşkanımız, ölümüne, ölümüne dediğinde,
herkes sokaklara aktı, caddelere, meydanlara aktı. Ve hamdolsun o geceyi bu millet atlattı. Allah bir
daha bize öyle bir gece yaşatmasın.
SİNAN BURHAN: Amin diyelim. Hasan Yavuz Bakır Bey ile devam edelim Sayın Bakanım.
HASAN YAVUZ BAKIR: Sayın Bakanım, özellikle muhalefetin yaklaşımı 15 Temmuz darbe girişimiyle
ilgili kontrollü darbe ifadesiyle çok sık dile getiriliyor. Avrupa’dan da buna benzer sesler duyuyoruz.
Siz efendim, 15 Temmuz darbesine ilişkin, kontrollü darbe cümlesini duyduğunuz zaman ne
düşünüyorsunuz? Ve bu yaklaşımı hem muhalefetin, hem Avrupa’nın bu yaklaşımına ilişkin neler
söyleyeceksiniz?
MAHİR ÜNAL: Yani bir kısım muhalefet diyelim buna. Yani çünkü öncelikli olarak Milliyetçi Hareket
Partisi bu konuda son derece yerli ve milli bir duruş sergiledi. Ve açıkçası o gece Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilleri de vardı. Yani Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde tecelli eden millet iradesine sahip çıkmak adına o gece CHP, MHP ve Ak Parti oradaydılar.
Ve orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı ve özel
oturum sırasında biliyorsunuz hainler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombaladılar. Ve ondan sonra ki
gün yani 16 Temmuz’da 4 siyasi parti darbeye karşı ortak bir deklarasyon yayınladılar. Daha sonra 7
Ağustos’ta biliyorsunuz bir büyük Yenikapı mitingi yapıldı ve bu mitingde biz ortak bir tavır koyduk
darbeye karşı. Fakat daha sonra maalesef bu tür söylemler çünkü bu tür söylemler batı da üretilen,
özellikle Amerika’da üretilen ve 15 Temmuz darbesinden sonra böyle bir şey beklemiyorlardı birileri.
Yani böyle bir darbe girişiminin başarısızlığa uğrayacağını beklemiyorlardı. Yani milletin göğsünü

kurşunlara siper edeceğini, milletin tankların önüne çıkacağını, helikoptere gel gel aşağı gel
diyeceğini, apartmanın tepesine çıkıp, F-16’nın üstüne atlama planları yapan, atlayamayacağımı
anlayınca, elindeki levyeyi F-16’ya fırlatan bir milleti konuşuyoruz. Yani kendi toprağı, kendi vatanı,
bayrağı, devleti söz konusu olduğunda, her şeyi teferruat olarak gören bir milleti konuşuyoruz. Bunu
hesaba katmadılar. Ve tabi bu darbenin savuşturulmasını da onlar anlayamıyorlar açıkçası. Şimdi,
böyle destansı bir zaferi, itibarsızlaştırmaya çalışıyor birileri. Hatırlayın, Çin’de bir sivil, oda bir Uygur
Türk’üdür he.
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Ceynanma Meydanı’nda biliyorsunuz, tankın önünde şöyle durduğu bir resim vardır. O
da Uygur Türk’üdür. Bu dünyada, özgürlükçülerin ve anti militarist unsurların sürekli kullandığı bir
resim haline geldi. Ya 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin her köşesinde, bırakın bin, iki bin, yüzbinlerce
kahramanlık hikayesi var. Yani o gece, her yerde inanılmaz kahramanlık hikayeleri var. Şimdi böyle bir
şeyi ne yaparlarsa yapsınlar itibarsızlaştıramazlar. Gün geçtikçe 15 Temmuz’un ne anlama geldiği bu
millet tarafından daha kıymetle anılacak. Bakın bir şey söyleyeyim size. Biliyorsunuz geçen yıl Kutul
Amare zaferinin 100’ncü yılıydı. Kutul Amare biliyorsunuz, İngilizleri, Osmanlı’nın en zor zamanında
yenilgiye uğrattığı ve 40 bin esir alındığı büyük bir zaferdir, Kutul Amare zaferi. Ve Kutul Amare zaferi
kazanılmasaydı, biz mili mücadeleyi, cumhuriyeti, yani Çanakkale’nin ve Kutul Amare zaferinin üstüne
inşa ettik, o moralin üzerine, o inancın üzerine biz kurtuluş savaşını, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı inşa
ettik. Ne oldu? 70 yıl, 80 yıl kutlanmadı, 90 yıl kutlanmadı.
SİNAN BURHAN: Daha yeni duyduk açıkçası Sayın Bakanım.
MAHİR ÜNAL: Ve bir arada Genelkurmay’ın içerisinde kutlanan bir zaferdi. Ama ne oldu? 100 yıl sonra
da geçse de bu milletin evlatları, ecdadının o zaferini buldu, ortaya çıkardı ve kutluyor. Yani 15
Temmuz gibi dünya tarihinin, demokrasi tarihinin, insanlık tarihinin, siyasal hareketler tarihinin şahit
olmadığı bir şanlı direnişi tarih yazacak. Ve kim ne yaparsa yapsın, o gece verilen mücadele, tarihteki
şanlı yerini almıştır. Bizde şehitlerimizi, gazilerimizi, o gece verilen mücadeleyi, bu millet artık gazi bir
millettir. Yani milletimiz hep öyleydi de, 15 Temmuz başka bir anlam kattı. Ve başkomutanımız, Gazi
başkomutanımız o mücadeleyi veren ve o mücadelenin başkomutanlığını yapan, o mücadeleyi sevk
ve idare eden kişi olarak ve ne derlerse desinler, dediğim gibi güneş balçıkla sıvanmaz ve o
kahramanlık destanı artık tarihteki yerini almıştır.
SİNAN BURHAN: Evet efendim. İbrahim Toru Bey, Kanal Urfa. Buyurun İbrahim Bey?
İBRAHİM TORU: Sayın Başkan, özellikle Sakarya’da, Suriyeli kardeşimizin vahşice şehit edilmesi ve bu
olaylarla birlikte Türkiye’mizin özellikle tüm mazlumlara muhacir ve ensar kardeşini yaşatma
noktasında güven limanı olarak görülüyor. Bu konuyla ilgili özellikle Suriye’nin her noktasında,
Türkiye’nin birçok yerinde şuanda Suriyeliler var. Ve bu konularla provakatif aktiflik olaraktan birçok
kesim bu konuyla ilgili hem hükümetimiz hem cumhurbaşkanımızın bu konuyla da ilgili devletimizle
ilgili, bağlı olarak yapmış oldukları provakatif (Anlaşılmıyor) var. Bunlarla ilgili görüşleriniz ne,
tavsiyeniz ne?
MAHİR ÜNAL: Yani 22 yaşında hamile bir kadın kardeşimiz. 10 aylık bir bebek, her şeyden önce bir
insanlık suçuyla karşı karşıyayız. Yani şöyle bakmamak lazım efendim işte mülteci, efendim işte
sığınmacı, değil. Önce bir insanı konuşalım, önce bir bize insanlığımızın emaneti olan insanlığı bir

konuşalım. Sonra işte dediğiniz gibi inancımızın emaneti olan Peygamber efendimizin ensar ve
muhacir kardeşliğinin gereği olarak konuşalım. Nerden konuşursanız konuşun, hamile bir kadını, 8
aylık hamile bir kadını, karnındaki yavrusuyla birlikte ve 10 aylık bebeğiyle birlikte katletmek ve bu
vahşilik karşısında verdiğiniz tepki ve koyduğunuz tavır, sizin insanlığınızın göstergesidir. Bazı haber
ajansları, şöyle haberler geçtiler. Çok özür diliyorum işte güzel bir kadın olması itibariyle… Bu nasıl bir
akıl biçimidir? O zaman yani her şeyi meşrulaştıran bir şey bu. O zaman işte nefret suçunu da
meşrulaştıran bir şey. Nasıl ki biz şortlu bir kadına saldırıldığında ve bunun gerekçesinin kabul
edilemez olduğunu söylediğimiz de yada, inancından dolayı bir insana saldırıldığında ya da başka
sebeplerden dolayı bir insana saldırıldığında, şimdi Türkiye’nin en büyük haber ajanslarından bir
tanesi böyle bir haber yapıyorsa, bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri, 3 yıldan beri nefret dili ve
nefret suçu işliyorsa sürekli, Suriyelilere dönük aynen böyle dili bu olduğu için söylüyorum. Bu ülkenin
bazı sanatçıları, bu dili nefret dilini kullanıyor ve nefret suçu işliyorlarsa, Monte’nin bir sözü var der ki;
“suçu toplum işler, toplum hazırlar, bireyde işler” yani birilerinin hazırladığı bir suçu, orada bir
psikopat bu suçu işledi. Bizim her birimizin elimizi vicdanımıza koyup, öncelikle kendimizi,
düşüncemizi, kalbimizi, bakış açımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani Suriyeliler gitsin, Suriyeliler
gitsin kendi ülkelerinde savaşsınlar. Sanki Suriye’de insanların savaşması gereken düzenli bir ordu
varda, bu masum insanlarda o ordudan kaçmışlar gibi birileri bir hava oluşturuyor. Efendim Türk
ordusu Suriye’de savaşırken, bunlar burada ne geziyorlar? Türk ordusu Suriye’de bu insanlar için
savaşmıyor. Türk ordusu Suriye’de sınırlarını korumak, terörü kendi kaynağında bitirmek, Şanlıurfa’yı,
Kilis’i, Gaziantep’i müdafaa etmek için savaşıyor. Eğer siz cepheyi El Bab’da kurmazsanız, Antep’i,
Kilis’i, Şanlıurfa’yı ne yapamazsınız? Koruyamazsınız. Bakın, Kilis, her gün katyuşa füzeleri düşüyordu.
Artık düşmüyor. Kilis’i korumak için biz ne yaptık? El Bab’a kadar oluşan bir derinlik oluşturdu orada.
Şimdi peki, kimler bunu yapıyor? Yani, burada bu sorunu kaşıyarak, bu nefret suçunu kimler işliyor?
Bu nefret suçunu kimlerin işlediğini toplum görüyor. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor.
Ben buradan bizi izleyen kardeşlerime şunu söylüyorum. Biz, insanız ve insanlığın üzerinde yükseldiği
değerler, yaşadıkça, biz güven içerisinde yaşayabiliriz. Kardeşlik, iyilik, merhamet, adalet, güvenlik.
SİNAN BURHAN: Sayın Bakanım bu noktada özür diliyorum. Ortalama vatandaşın bazı eleştirileri var
diyor ki, efendim Suriyeliler işte bedava hastaneye gidiyor, Suriyelilerden vergi alınmıyor. Suriyelilere
devlet para yardımı yapıyor.
MAHİR ÜNAL: Yalan!
SİNAN BURHAN: Böyle propagandalarda kamuoyunda dönüyor. Nedir efendim bu işin aslı Sayın
Bakanım?
MAHİR ÜNAL: Sürekli bunu bakın, bunu, bunu, bakın bilinçli olarak yapıyorlar. Efendim Suriyelilere
1200 lira maaş veriliyor.
SİNAN BURHAN: Öyle diyorlar efendim.
MAHİR ÜNAL: Efendim, Suriyelilere hastanelerde öncelik tanınıyor. Ve bu kışkırtmacı nefret dili,
dediğim gibi bir nefret suçu, bunu birileri bilinçli olarak yapıyor. Toplumu bölmek, halkı kışkırtmak,
kamu düzenini bozmak. Bakın bu anayasal bir suçtur aynı zamanda. Kamu düzenini bozmak ve haklı
kin nefret ekseninde kışkırtmak. Bunların şimdi bu sosyal medya hesaplarında baktığınızda, birileri
sürekli olarak ve sistematik olarak ve bilinçli olarak neyi işliyorlar? Bir toplumun bir kesimini mesela
diyelim ki, iş arayan bir genci, bak Suriyelilere maaş veriyorlar. Senin maaşın var mı? Sen bu ülkenin

vatandaşısın, işsiz ve aç geziyorsun, kimse sana maaş vermiyor ama Suriyelilere veriyor. Halbuki böyle
bir şey yok. Bak Suriyelilere şunu yapıyorlar bak. Ya Suriyelilere bir şey yapılmıyor. Sadece kamplarda
bu insanların ihtiyaçları karşılanıyor. Ve bu ihtiyaçları karşılarken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
büyüklüğünü ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluğunu yerine getiriyor. Şimdi bunu
bu nefret suçunu işleyen, bu nefret dilini kullananları her birimiz toplum olarak uyarmalı, dışlamalı ve
bunun anayasal bir suç olduğunu onlara hatırlatmalıyız.
SİNAN BURHAN: Evet, Murat Bey ile devam edelim. Aksu Tv, Buyurun Murat Bey.
MURAT EĞRİDAĞ: Teşekkür ederim başkanım. Sayın Başkanım, 15 Temmuz’un yıldönümündeyiz.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük işgal girişimlerinden bir tanesini atlattık ve yargılanma süreçleri
devam ediyor. ve devlet mekanizması bu terörist gruptan arınması adına. Bunlar ne şekilde
ilerleyecek başkanım? Size en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi bunla ilgili siyasi ayağı olacak mı bu
FETÖ ile mücadele de? Buna ek olarak da şu konuya da dikkat çekmek gerekiyor sanıyorum başkanım.
On yıllardır terörle mücadele eden bir ülkeyiz ve ilk defa bu yıl PKK terörü bu kadar ağır darbeler yedi.
MAHİR ÜNAL: Yaz geldiğinde, geçmişte dağlarda bir şekilde şey yaparlardı, konuşlanırlar sonra
baharla birlikte, eylemlerine başlarlardı evet.
MURAT EĞRİDAĞ: Aslında biz 250 şehidimiz diyoruz da, bu boyutuyla baktığımızda yüzlerce
şehidimizin de mesulü olarak, yine bu yapılanmayı gösterebilir miyiz? Bunlara ilişkin neler söylersiniz
başkanım?
MAHİR ÜNAL: Şimdi, bugün Mehmet Tezkan’ın bir yazısı vardı çokta hoşuma gitti yazı. Devletin
içinden şeytan çıktı. Yani devletin içerisine şeytan gibi yuvalanmış, devletin emniyetinde, yargısında,
ordusunda, devletin önceliklerini ve güvenliğini istediği an manipüle eden bir yapıdan bahsediyoruz.
Şimdi bize diyorlar ki, siz buna niye müsaade ettiniz? Şimdi biz onlara diyoruz ki, bunlar 2013 yılına
kadar sivil toplum örgütü görünümlü bir yapı değil miydi? Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle legal
görünümlü bir yapıydı. Yani hukuki olarak bunları illegal ilan etmeyi gerektirecek bir durum var mıydı?
Şimdi birileri diyor ki, biz bu konuda sizi uyardık. Ya siz irtica konusunda sürekli konuşuyordunuz.
İrtica konusunda sürekli uyarmakla FETÖ diye bir yapı var ve bu FETÖ yapısı, illegal bir yapı olarak
devletin içerisinde bir takım işte manipülasyonlarda bulunuyor bunu tespit etmek çünkü hukuki bir
süreci başlatmanız için bir yapıyla ilgili ortada neyin olması gerekir? Sabit bir suçun olması gerekir
değil mi? Hatırlayın, 17 – 25 Aralık yargı darbesinden sonra bunların artık sabit bir suçu ve bunların
hukuku kullanarak, bir paralel devlet yapılanması oldukları ve bir suikast girişiminde yani hukuk
suikasti yaptıkları tespit edildi. Burada şu soruyu soracağım çok kısa. Bunların paralel devlet
yapılanması olduğu ortaya çıktıktan sonra, bunların bir terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra,
devlet bunlara karşı, kesin önlemler almaya başladığında, kim bunlara kalkan oldu? Kim bunların
yanına gidip, milletvekilleriyle gözaltına alınmalarının engellenmesinden tutun da, bunlarla ilgili her
türlü savunmayı gerçekleştirdi? Şimdi öncelikle bir buraya bakmak gerekir. Ve Ak Parti’ye dönük
sürekli söylenen bazı şeyler var. Diyorlar ki efendim bu FETÖ’nün siyasi ayağı yok mu? Şimdi, 17 – 25
Aralık’tan sonra bu yapıyı ilk fark eden ve bu yapıyla en keskin mücadeleyi başlatan kim? Recep
Tayyip Erdoğan, öyle mi?
SİNAN BURHAN: Aynen öyle.
MAHİR ÜNAL: Çok net ve açık değil mi?

SİNAN BURHAN: Aynen öyle.
MAHİR ÜNAL: Peki, cumhurbaşkanımız 17 -25 Aralık’tan sonra çok net bir mücadele başlattıktan
sonra bu yapıyla ilgili ne yaptı? Önce döndü kendi partisindekileri temizledi. Bu FETÖ’cü
milletvekillerinin tamamı o dönemde hatırlayın, isim – isim de sayabilirim Ak Parti’den temizlendi mi?
Temizlendi.
SİNAN BURHAN: Temizlendi.
MAHİR ÜNAL: Ondan sonraki süreçte, 2014 yerel seçimlerinde zaten inanılmaz bir hassasiyet
gösterildi. Bunlarla ilgili hani adaylık, meclis üyeliği, yerel seçimlerde bir temizlik yapıldı mı? Yapıldı.
Daha sonra biz kongre yaşadık. Ta ilçe yönelik kurullarına, mahalle başkanlarına varıncaya kadar bir
temizlik yapıldı mı? Yapıldı. 7 Haziran seçimlerinde bir temizlik yapıldı mı? Yapıldı. 1 Kasım
seçimlerinde bir temizlik yapıldı mı? Yapıldı. Peki, şimdi o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Peki,
diğer siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir temizlik yaptı mı diye sorduğumda, bu
sorunun cevabını alamıyorum. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginde ısrarla soruyor diyor ki,
gerçek darbeciler yargılanmıyor. Ya gerçek darbeciler yargılanıyor. 15 Temmuz gecesi bunların
hepsine devlet suçüstü yaptı. Bunların hepsini aldı ve şuanda bu darbeciler, devlete hesap veriyorlar.
Sen bir al şu iddianameyi bir oku bakalım, şu iddianameyi bir incele bakalım. İfadelere bir bak
bakalım. O meclisi bombalayan, FETÖ’cü pilot, şuanda hesap veriyor mu? Veriyor.
SİNAN BURHAN: Veriyor efendim.
MAHİR ÜNAL: Peki o helikopterlerden bu milletin üzerine ateş açan pilot hesap veriyor mu? O tankları
milletin üzerine süren darbeciler hesap veriyor mu? O şeyi bütün hepsi, Boğaziçi köprüsü işte
bunların konseyleri vardı ya hani, yurtta sulh, cihanda sulh konseyi. Konseyin tamamı yakalandı ve
hesap veriyor mu? Veriyor. Peki, neyi soruyorlar? Peki, biz zaten yargıdaki FETÖ’cüler, kendilerini
deşifre etmişlerdi ne zaman deşifre etmişleri hatırlayalım. 2014 HSYK seçimlerinde, yargıdaki yapı
kendini deşifre etmiş miydi? Evet etmişti.
SİNAN BURHAN: Etti efendim.
MAHİR ÜNAL: Peki, Bylock, Eagle gibi bu şey üzerinden web üzerinden yapılan konuşmaları, devlet
deşifre etti. Ve oradakilerde yani bürokraside Bylock kullanıcıları da deşifre oldu mu? Oldu. Peki
şimdi, bunlar hesap veriyorlar şuanda. Ve Türk yargısı, bunlarla ilgili bir yargılama yapıyor. Ve bu
yargılama gerçekleşirken de, şunu yapmışız. Olağanüstü hal izleme komisyonunu kurmuşuz, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde. Yani bir mağduriyet oluşursa, bu mağduriyetlerle ilgili de bir hukuk yolu da
açmışız. Dolayısıyla burada, öncelikli olarak devletimize güvenmemiz gerekiyor. Eğer bir mağduriyet
oluşuyorsa, zaten devlet bu konuda son derece hassas davranıyor. Burada konuşmamın başında
söylediğim gibi kendimize şu soruyu da sormamız gerekiyor. Allah korusun, bu darbe eğer başarıya
ulaşsaydı, bu milletin, bu devletin, 80 milyonun hali, nice olurdu? Onu da konuşmak lazım.
SİNAN BURHAN: Sayın bakanım tam bu noktada, işte basın, muhalefet, darbe konusunu ele almışken,
OHAL’le ilgili de özellikle Avrupa’dan çok ciddi eleştiriler geliyor. Deniliyor ki, hükümet OHAL’i
muhalefet partilerine, medyaya, askı aracı olarak kullanıyor. Bu konuyla ilgili OHAL’le, medya
özgürlüğü, basın özgürlüğü nerede başlıyor, nerede bitiyor, Avrupa’nın bu noktadaki tutumu nedir?
Bu konuda ki kanaatinizi alabilir miyim efendim?

MAHİR ÜNAL: Şimdi öncelikli olarak, Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi yaşadı ve bunun
etkilerini şuanda bertaraf etmekle ve yaralarını sarmakla meşgul ve 4 tanede terör örgütüyle
mücadele ediyor Türkiye. Şimdi Allah aşkına, İngiltere, Londra’da bir terör saldırısı yaşandığı için birde
bakıyorsunuz ki İngiltere Başbakanı May, insan hakları anlaşmasını askıya almayı konuşmaya başlıyor.
Fransa’da bir Şanzelize’de bir terör saldırısı oluyor ve olağanüstü hal ilan ediliyor. Bakın Fransa’da
hala olağanüstü hal devam ediyor. Demek ki, yani Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika,
mesela Brüksel, mesela Brüksel’de indiğinizde havaalanında sizi ağır makinalı tüfekli adamlar
karşılıyor. 4 ayrı güvenlik noktasından geçiyorsunuz. Şimdi, kendileriyle ilgili bir güvenlik sorunu
olduğunda, insan haklarını askıya almayı bile gündemlerine alanlar, bize dönüp diyorlar ki, yani biz 15
Temmuz gibi bir darbeyi hamdolsun atlatmışız, devletin içerisine bir terör yapılanmasının sızdığı ve
devletin bundan temizlenmesi gerektiği ortaya çıkmış ve sayılar öyle yüz binlerle falan ifade edilen
sayılarla karşı karşıyayız. Bizim bulunduğumuz coğrafyada 9 tane ülke şuanda yönetilemez durumda.
910 kilometre sınırımız olan bir ülkede, iç savaş var. Irak aynı şekilde, kendi iç bütünlüğünü hala
sağlayamamış. Böyle bir coğrafyada biz 4 tane terör örgütünün saldırısı altındayız. Ve bunlar bize
kalkmışlar diyorlar ki, siz niye olağanüstü hal ilan ediyorsunuz. Peki ben şu soruyu sorayım, bunlar,
bugün bize bunu söyleyenler, geçmişte Türkiye’de darbe olduğunda, darbeler yaşandığında, bu
ülkede 650 bin kişi sistematik işkenceden geçirildiğinde, bu ülkede bir sağdan, bir soldan insanlar
asılırken, bu ülkeler neredeymiş? O gün olağanüstü hal ilan edilip, vatandaşın hayatı zindana
çevrilirken neredeymiş bu ülkeler? Ya şimdi, biz tam tersine vatandaşın güvenliğini sağlamak için
halka karşı bir olağanüstü hal ilan etmemişiz. Devlete bir çeki düzen vermek için olağanüstü hal ilan
etmişiz. Şimdi 15 Temmuz’dan sonra Amerika’ya gittik biz.
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Hatırlarsanız, bir komisyonla, dış ilişkileri komisyonuyla birlikte Amerika’ya gittik. Orada
işte Savunma Bakanlığı ile görüştük, İçişleri Bakanlığı, ondan sonra işte Pentagon’dan bazı yetkililer bir
takım düşünce kuruluşları, bazı temaslarda bulunduk orada 1 hafta boyunca. Şimdi bu gazeteciler
konusu bir toplantıda gündeme geldi.
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Dediler ki siz ifade özgürlüğü konusunda son derece şeysiniz, katısınız ve ifade
özgürlüğü konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyorsunuz. Biz dediler 11 Eylül olaylarından sonra 11
Eylül’le ilgili birçok gazeteci eleştiriler getirdi ve işte devleti suçladı. Biz dediler, hiçbir gazeteciye
hiçbir şey yapmadık. Ama dediler siz bir sürü gazeteciyle ilgili işte, şu, şu, şu uygulamaları yaptınız.
Onlara dedim ki, ifade özgürlüğü vicdani bir haktır. Yani bireyin vicdanı, bir yasayla, bir kanunla
çeliştiği zaman, birey vicdanının sesini dinler. Ve bunu da ifade etme hakkına sahiptir. Yani birey
devletin yaptığı bir yasal düzenlemeyle ilgili eğer vicdani bir rahatsızlık duyuyorsa, bunu ifade
etmelidir ki, o yasayla ilgili devlet ne yapsın? Geri bildirim alsın, düzenleme yapsın. Bu ifade özgürlüğü
bu anlamda bireysel bir haktır ve vicdani bir haktır. Ama ifade özgürlüğünü, terör örgütünün
propagandası için kullanamazsın. İfade özgürlüğünü şiddeti, silahı, özendirmek için kullanamazsın.
İfade özgürlüğünü, bir ülkenin cumhurbaşkanının kellesini keseceğim, ben onu idam edeceğim.
Tayyip Erdoğan idam edilmelidir demek için kullanamazsın. Darbe olacak, sende gününü göreceksin,
o senin kafan benim masama gelecek şeklinde ifade özgürlüğünü kullanamazsın. Amerikalılara dedim
ki, eğer siz o gazetecilerin, ifade özgürlüğünü kullanan gazetecilerin, El Kaide örgütüyle iltisaklı
olduğunu, ilişkili olduğunu fark etseydiniz ve siz onların El Kaide’nin ya da benzeri bir terör örgütünün

propagandasını yaptığını görseydiniz ne yapardınız dedim? Dediler ki, buna asla müsaade etmezdik.
Dedim ki, yani şimdi lütfen, bir insanın gazeteci olması ona bir kere layüsel, sorumsuzluk
SİNAN BURHAN: Evet.
MAHİR ÜNAL: Ya da hukuk karşısında sorumsuzluk vermez. Şimdi eğer gazeteci, darbe tehdidiyle
darbe olacak, senin kafanda benim masamın üstüne gelecek diyorsa, eğer gazeteci terörü, şiddeti,
silahı övüyorsa, şimdi bu gazetecidir dolayısıyla, gazetecilerin suç işleme hakkı var mıdır diyecek bir
ülke? Yani biz tabi ki düşünce özgürlüğü konusunda, ifade özgürlüğü konusunda son derece hassasız.
Ama düşüncenin şiddet içermemesi gerekiyor. İfadenin herhangi bir terör örgütünün propagandası
niteliğinde olmaması gerekiyor. Şimdi sen kalkacaksın diyecek ki, PKK halktır diyeceksin. Sen kalkıp
diyeceksin PKK’nın canlı bombasının, canlı bomba ya, canlı bomba, insanları katletmiş canlı bombanın
cenazesine katılıp, teröre, şiddete övgüler şey yapacaksın, dizeceksin. Sen bir terör örgütünün
talimatıyla açlık orucuna başlayacaksın, devlet senin ölüm orucunu bitirmek için elinden geleni
yapacak. Fakat sen kapının arkasında diyeceksin ki, örgüt izin vermediği sürece ölüm orucunu
sonlandırmayacağım diyeceksin. Ondan sonra da kalkıp, devleti suçlayacaksın. Ya Allah aşkına bu
ülkede, ben bu özgürlükten bahseden ve Türkiye’yi yurt dışına şikayet edenlerin hiç birisinin PKK’yı
kınadığını duymadım. PKK, cinayet işliyor. Aybüke öğretmeni katlediyor PKK, bir canı baharında,
aramızdan ayırıyor. Devlete saldırıyorlar, PKK terör örgütünü kimse ağzına almıyor. DHKP-C, Savcı
Selim Kiraz’ı katlediyor, savcımızı katlediyor, bakıyorsunuz ki muhalefet partisinin milletvekilleri adeta
terör örgütünün avukatı gibi davranıyor. Falanca CHP milletvekilleri, PKK terör örgütünün cenazesine
katılıyor. DHKP-C’nin, PKK’nın dilini, söylemini kullanarak devlet hesap verecek diyor. AKP hesap
verecek diyor, seçilmiş meşru hükümeti, terör diliyle tehdit ediyor. Kalkıp diyor ki, biz diyor PYD’ye,
YPG’ye yaslanıyoruz diyor. PKK sizi tükürüğünde boğar diye bu ülkeyi, bu devleti tehdit ediyor.
Devlette buna karşı, anayasal hakkını kullandığı zaman karşımızda kimi buluyoruz? Karşımızda
Avrupa’yı buluyoruz. Peki Avrupa ne yapıyor? Dönün Avrupa’daki uygulamalara bakın. Avrupa’da,
İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da bir gazeteci, ya da bir parlamenter, bir terör örgütüne dönük, tek
bir sempatik ifade kullansın. Bırakın övmeyi, bırakın propagandasını yapmayı.
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Anında işine son veriliyor. Anında hesap soruluyor.
SİNAN BURHAN: Sayın Bakanım, sorularla devam edeceğiz ama bir araştırma yaptım.
MAHİR ÜNAL: Evet.
SİNAN BURHAN: 30 Bin şehidimiz var terörle ilgili. Avrupalı parlamenterlerden şehit ailesini ziyaret
edip, duygularına ortak olan, taziye veren bir tane Avrupalı parlamenter bulamadım. Belki de
yanılıyorumdur.
MAHİR ÜNAL: Yok, hayır yok. Şimdi zaten bakın tespitiniz o kadar yerinde ki, 15 Temmuz gibi bir
saldırıya, demokrasimiz, ülkemiz muhatap kalıyor. Öyle mi?
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Biz AB ile müzakere süreci devam ettiriyoruz. Amerika ile stratejik ortağız. Ya aradan 1
ay geçiyor kimse bize doğru düzgün, samimi bir şekilde geçmiş olsun, yanınızdayız, sizi tebrik

ediyoruz, demokrasinizi korudunuz, seçilmiş hükümeti korudunuz, iradenize sahip çıktınız,
özgürlüğünüze bağımsızlığınıza sahip çıktınız demiyor kimse bize. Ve darbe sabahı, dünyanın dört bir
tarafından haberler geliyor. Kimse 250 şehidimizi konuşmuyor. Kimi konuşuyor? Darbe yapan
askerlerin durumu hakkında endişeliyiz diye açıklama yapıyorlar. Daha da ilginci, Türkiye içinde
birileri, darbe yapan askerler linç ediliyor, bu askerleri korumalıyız diye sosyal medyada kampanya
başlatıyor. Yetmiyor, askerlerin kafası kesildi diye halkı tahrik etmek için yalan haber yayıyorlar.
Şimdi, bu nasıl bir akıldır ki, bu milletin yanında olan, bu bayrağın yanında olan, bu vatanın, bu
devletin yanında olan herkese düşmanlar, karşısında olan herkesle dostlar. Bu ülkeyi koruyan polis
şehit olur, bir Avrupalı sesini çıkarmaz. Bu ülkenin güvenliğini sağlamak için şehit olan askerle ilgili
kimse sesini çıkarmaz ama bu ülkeye karşı silah çeken teröristin hakkını korumak için açıklamalar
yaparlar. Geldiklerinde, gider ziyaret ederler. Şimdi bu Avrupa Parlamento’sunda bir rapor oylandı ve
kabul edildi biliyorsunuz.
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: AP, Avrupa Parlamentosu raportörü biliyorsunuz Katy Perry, bir rapor yazdı. Kiminle
konuşarak yazdı bu raporu bir bakın Allah aşkına. Bir tane vatan evladına, bir tane ülkesini seven,
vatanını seven bir Allahın kuluna tek bir soru sormamış raporunu hazırlarken. Kime sormuş gitmiş
PKK’lılarla konuşmuş, gitmiş DHKP-C’lilerle konuşmuş.
SİNAN BURHAN: Hiç şehit ailesi yok değil mi efendim?
MAHİR ÜNAL: Tek bir şehit ailesine, tek bir acıya yada bir 15 Temmuz’daki bir gaziye bir tek soru sor
yani Türkiye 15 Temmuz gibi bir şeyi atlatmış bu raporunda bununla ilgili bir şey koy.
SİNAN BURHAN: Yok bunlar.
MAHİR ÜNAL: Şimdi, ondan sonra oyluyorlar. Bu raporu kabul ediyorlar sonra da Türkiye’ye dönüp ya
bu hani cumhurbaşkanımız diyor ya, samimi değilsiniz yani.
SİNAN BURHAN: Evet. Hasan Bey buyurun?
HASAN YAVUZ BAKIR: Efendim, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında Türkiye’ye destek olan
bazı ülkeler oldu. Demokrasiyle ilgili çok ciddi bir çaba sarf edildiğine değindiler, Türkiye’nin yanında
olduklarını ifade ettiler. Ama sonrasında Türkiye bu konuda destek veren ülkelerden de bazıları
FETÖ’nün yapılanmasına ilişkin çok ciddi hamleler yapamadılar. Bu konuda Avrupa’nın ve dünyanın
bir çok yerinde maalesef terör örgütünün hala bazı kurumları faaliyetlerine devam ediyorlar. Türkiye
bu konuda neden tam anlamıyla başarılı bir yol alamadı bu güne kadar ya da basına yansımayan
herhangi bir başka boyutu var mı bu işin efendim?
MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın, dünyanın yani 160’dan fazla ülkede, varlığını sürdüren bir örgütten
bahsediyoruz. Bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ve dünya, yavaş yavaş nasıl bir tehlikeyle karşı
karşıya kaldığını anlıyor. Şöyle bir yapı düşünün ki, bu yapı her ülkede okullar açıyor ve bu okullara
özellikle Afrika’da o ülkenin ileri gelenlerinin çocuklarını bu okullara alıyor. Ve bu okulları, o ülkenin
adeta istihbarat şeyleri gibi kullanıyor. Açık kaynak, açık istihbarat merkezi gibi. Çünkü o ailelerin
çocuklarından işte rehberlik servislerinde o ailelerle ilgili çok kıymetli bilgiler alınıyor ve bu istihbari
bilgiler, uluslararası alanda bir pazarlık konusu haline gelebiliyor. Ya da o istihbari bilgiler, çünkü bunu
Türkiye’ye çok açık bir şekilde yaptılar. Türkiye’nin bir çok gizli bilgisini, bir çok datasını, bir çok

ülkeyle paylaştılar. Mesela, en son 2013’de bu 17 – 25 Aralık’tan sonra bu hainler şunu da yaptılar
biliyorsunuz; bizim Milli İstihbarat Örgütü’nün, terör örgütlerinin içerisine sızmış, 379 tane elemanını
deşifre ettiler ve bunu PKK’ya bu isimleri verdiler ve bunların çoğunun infaz edilmesini sağladılar.
Ondan sonra da 2014’de, 2015’de…
HASAN YAVUZ BAKIR: Onlarda bilinmeyen şehitlerimiz aslında.
MAHİR ÜNAL: Tabi, tabi, 2014’de, 2015’de sonra da Zaman Gazetesi’nin manşetlerine bakın, o ihanet
merkezinin manşetlerine bakın. Ondan sonra da şöyle manşet attılar; hem terör örgütü içerisindeki
istihbari birimi çökerttiler ondan sonra da şöyle manşetler attılar: Neden bilgi gelmiyor? Neden haber
verilmiyor? Hem yapıyı çökertiyorlar hem de çökerttikleri yapının üzerinden oluşan zaaf üzerinden
hükümete saldırıyorlar. Yani bunu sadece Türkiye’de yapmıyorlar. Bunu başka ülkelerde de
yapıyorlar. Şuanda, nasıl ki; Türkiye’de uyuyan hücreler 2013’de uyandı. Yarın 2017’de, 2019’da,
2020’de 2021’de maşalığını yaptıkları, taşeronluğunu yaptıkları ülkenin talimatıyla, diğer ülkelerde de
uyuyan hücrelerini uyandıracaklar. Çünkü öyle bir yapıyla karşı karşıyayız ki, şöyle düşünün yani sizler
gazetecisiniz…
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: 2011’de, 2012’de konuştuğunuz normal olarak gördüğünüz, samimi olduğunuz, hiçbir
şekilde bütün bunlarını yapmasına ihtimal vermediğiniz insanlar, tek bir talimatla neye dönüştüler?
Canavara dönüşmediler mi?
SİNAN BURHAN: Aynen öyle efendim.
MAHİR ÜNAL: Hatırlayın. Yani bir anda ya bir dakika bu adam iyi bir adamdı dediğimiz bir adam,
biranda başka bir adama dönüşüverdi. Yani talimat geldiğinde, gayet günlük ilişkilerinde dostane
davranan, işte normal bir insan gibi davranan bir adam, bir insan, Pensilvanya’dan talimat geldiğinde
bir mankurta dönüşüyor, bir zombiye dönüşüyor. Konuşuyorsunuz, anlamıyor. Diyorsunuz ki, bu
yapılan şey doğru değil. Doğru diyor. Bunu hepiniz 2013’den sonra…
SİNAN BURHAN: Tabi, tabi.
MAHİR ÜNAL: Yaşadınız. Yani o insanların nasıl dönüştüğünü gördünüz değil mi? Nasıl bir anda kesin
fikir, yarın başka ülkelerde de hücreleri uyandığında, o ülkelerde de aynı şeyi yapacaklar. Yarın o
ülkelerle ilgili talimatlar geldiğinde, o ülkelerde de benzer taşeronluklarını ve dünya yavaş yavaş bunu
fark edecek. Biz bunu dünyaya anlatıyoruz. Ama bunu dünyaya anlatırken, ne yapıyoruz işte bu
konuyu inceleyen akademik eserler, bu meseleyi doğru şekilde anlatan kitaplar, çalışmalar, bütün
bunların 6-7 dile çevrilip, bütün dünyada dağıtılması. Mesela bu 15 Temmuz anma törenleri
çerçevesinde, dünyanın değişik ülkelerine, kendi dillerinde kitaplar ve bu yapıyı, bu menfur yapıyı, bu
hain yapıyı anlatan kitaplar gönderiyoruz.
SİNAN BURHAN: Çok güzel. Efendim son 2 sorumuz. İbrahim Toru Bey ile devam edelim.
İBRAHİM TORU: Sayın başkanım özellikle bu 15 Temmuz’da gençlerin en çok kullandıkları
kelimelerden bir tanesi; Menderes döneminde yoktuk, Özal döneminde küçüktük ama şuan büyüdük
her şeyi gördük, Recep Tayyip Erdoğan’ı asla size yedirmeyiz. Öyle söylemleri çoğunluğun kullandığı.
Özellikle 15 Temmuz’da unutulmayan anlardan bir tanesi tankların altına yatan, işte ablamızın,

bacımızın, kamyonetle birlikte, gençleri mahalleden toplaması, onun haricinde sizin çok yakın
arkadaşınızın Sayın Erol Olçok, Sayın Varan ve Halisdemir. Ya bunlarla ilgili anlatıldığı vakit, günlerce,
yıllarca unutulmayacak bir anı. Bunlarla ilgili görüşleriniz ne?
MAHİR ÜNAL: Şimdi, öncelikli olarak son 15 yılda siyasetin kurumsallaşmasıyla birlikte, siyasi bilincin
yaygınlaşmasıyla birlikte, bunları doğru koyalım. Vesayetin kırılmasıyla birlikte, çünkü eskiden
hatırlayın, şimdi hatırlıyor musunuz 1998’de bir el ele eylemi yapılmıştı.
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: El ele eyleminin amacı neydi?
SİNAN BURHAN: Başörtüsüydü.
MAHİR ÜNAL: Başörtü zulmüne dönük bir eylem yapıldı. Son derece barışçıl, son derece insancıl,
şehirleri birbirine bağlayan, insanlar sadece el ele tutuşuyorlar. Hatırlıyor musunuz o eyleme dönük
devlet ne yaptı o zaman? Yüzlerce gözaltı yaptı. Bu insanlarla ilgili polis çok sert müdahalelerde
bulundu. Ve geçmişte bir siyasal talep söz konusu olduğunda, bir toplumsal talep söz konusu
olduğunda, ya ordu üzerinden, yargı üzerinden yani…
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Vesayet odakları üzerinden siyaset boğuluyordu adeta. Öyle mi? Ama son 15 yılda
siyaset kurumu güçlendi ve vesayeti alt etti. Dolayısıyla siyasetin kurumsallaşmasıyla, siyasal bilincin
artmasıyla birlikte, 1960 darbesinde olmayan, 1980 darbesinde olmayan şey 15 Temmuz gecesi
ortaya çıktı. Yani millet, kendi iradesine, kendi gücüne sahip çıktı. Genciyle yaşlısıyla sokağa çıktı ve
kendi iradesine sahip çıktı. Şimdi parantez içinde şunu da söyleyeyim şimdi geçen gün Kemal
Kılıçdaroğlu işte diyor ki, Ak Parti hükümetini ve işte diktatörlükle suçluyor. Dedim ki ya lütfen şuna
bakın. El ele eylemi gibi masum bir eylemi, şiddetle, gözaltıyla, polis darbesiyle ki Devlet Güvenlik
Mahkemesi vardı hatırlasanız o zamanlar.
SİNAN BURHAN: Evet.
MAHİR ÜNAL: Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yüzlerce genç, üniversite öğrencisi yargılandı. Birçoğu
da hapis cezası aldı. Şimdi o günkü devlet, o günkü hükümet diktatör değildi. Bugün, bir yürüyüşü,
Güven Park’tan ta İstanbul’a kadar yapılan bir yürüyüşü, hiç kimsenin burnu kanamadan, yaptıran ve
güvenliğini sağlayan, ben meclisi tanımıyorum, ben 16 Nisan’ı meşru kabul etmeyen,
cumhurbaşkanına hakaret eden, diktatör diyen, ondan sonra insanları sokağa çağıran, insanları sokak,
sonuna kadar sokak diyen seçimi ve sandığı referans göstermek yerine, demokrasiyi referans
göstermek yerine, sokağı ve kaosu referans gösteren, anti demokratik bir akıl olmasına rağmen, ne
yapıyor? Güven içerisinde. Şimdi hangisi diktatör?
SİNAN BURHAN: Efendim, çok önemli bir soruydu. Son sorumuz hemşerinize…
MAHİR ÜNAL: Eyvallah.
SİNAN BURHAN: Efendim sorduralım. Aksu Tv’ye, güzide televizyonumuz. Buyurun.
MURAT EĞRİDAĞ: Sağ olun başkanım. Sayın başkanım son soru olarak şunu sormak istiyorum.
Avrupa’da yaşanan bir Türkiye kararsızlığı var. Şimdi aylardan bu yana baktığımız orada

siyasetçilerimizin konuşmaları engellendi. İşte farklı Türkiye’nin siyasi iç meselelerini kendi iç
meseleleri gibi gördükleri durumlar oldu. Geçtiğimiz günlerde Sayın cumhurbaşkanımız orada G-20
Liderler Zirvesi’ne gitti. Sayın cumhurbaşkanımızın oraya gittiği tabloya baktığımız zaman, görüntülere
baktığımızda da hani Avrupa Parlamentosu’ndan çıkan kararlardan…
SİNAN BURHAN: Evet.
MURAT EĞRİDAĞ: Ziyade, çok daha farklı bir algı görüyoruz. Yani karşısında gayet saygılılar, onlar
tedirginler. Neden bu şekilde bir çift tablo görüyoruz Avrupa’da? Avrupa’nın Türkiye çıkmazı, nedir
efendim, bunla ilgili neler söyleyeceksiniz?
MAHİR ÜNAL: Şimdi, öncelikli olarak Avrupa’da maalesef yükselen ırkçılık, işte Hollanda’da Wilders,
ondan sonra Fransa’da Le Pen, şimdi Almanya’da Schulz bu yükselen ırkçılığı, bir siyasal rant, siyasal
bir oy aracı haline getirmek isteyen ve Türkiye’ye saldırdıkça, Tayyip Erdoğan’a saldırdıkça bu ırkı
kesimlerin oyunu alan siyasetçiler var. Mesela Hollanda’da Wilders, o ırkçı yaklaşım üzerine siyaset
yapınca, bu defa ruttede o ırkçı dil üzerinden kendi siyasetini kurguladı ve işte ne oldu, o dönemde
hatırlayın. Aile Sosyal Politikalar Bakanımızla ilgili büyük bir kriz ortaya çıktı. Kendi iç siyasetlerinin dış
politikayı kurbanı haline getirdiler. Şimdi cumhurbaşkanımız intihar ediyor bu derken, bunu
kastediyor. Yani aslında siyasal bir intihar biçimi bu. Sen Türkiye ile 100 yıllık, 150 yıllık Hollanda ile
bizim 350 yıllık tarihimiz, geçmişimiz var. Sen Türkiye ile bu kadar köklü bir tarihin olacak. Bu kadar
köklü bir tarihi, ne yapacaksın? Kendi iç siyasetinin malzemesi haline getireceksin. Şimdi Merkel
bakıyor, Schulz’un dilini kullanmasa seçmenini kaybediyor. Kullansa Türkiye’yi kaybediyor. Ondan
sonra işte, Fransa seçimlerinde aynı şeyi Makrom ile Le Pen arasında yaşadık. Dolayısıyla Avrupa
şuanda kendi içinde büyük bir kriz yaşıyor. Ve Avrupa şuanda yükselen ırkçılık ve faşizmle bir taraftan
mücadele ederken, bir taraftan kendi iç dengelerini kurmak, bir taraftan islamifobia ve Erdoğan
fobiayla mücadele etmek durumunda. Burada bizim, şunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bakın o
kadar güçlü bir lidere sahibiz ki, Fransa’da seçimlerde belirleyici rol oynayabiliyor. Hollanda’da
seçimlerde belirleyici rol oynayabiliyor. Almanya’da seçimlerde belirleyici rol oynayabiliyor. Şimdi, bu
kadar güçlü bir lidere sahip olan Türkiye’nin bu liderin kıymetini bilmesi gerekirken…
SİNAN BURHAN: Evet efendim.
MAHİR ÜNAL: Maalesef bu liderle kavga eden, seçilmiş meşru cumhurbaşkanını, gayrimeşru sayacak
bir akılla da karşı karşıyayız.
SİNAN BURHAN: Efendim, süremizi aştık Sayın bakanım. Ağzınıza sağlık, gerçekten çok keyifli ve çok
doyurucu bir sohbet oldu.
MAHİR ÜNAL: Bende çok teşekkür ediyorum sağ olun.
SİNAN BURHAN: Ayrıca, Anadolu yayıncıları olarak da biz 15 Temmuz’u unutmayan, unutturmayan
yayınlar yapıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi, milli iradeye sahip çıkıyorlar.
MAHİR ÜNAL: Bizde, yerel medyayı seviyoruz, destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah,
Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli ile birlikte, yerel medya için neler yapabiliriz, bir araya
gelip, bir toplantı yapacağız.

SİNAN BURHAN: Efendim, buradan bir müjde verdiniz. Bütün televizyondaki kardeşlerimiz,
meslektaşlarımız dinledi. Sizin de bu görevde olmanız bizim açımızdan büyük bir şans. Çok teşekkür
ediyorum Sayın bakanım.
MAHİR ÜNAL: Ben teşekkür ediyorum.
SİNAN BURHAN: Evet sevgili izleyiciler, Anadolu Soruyor programının sonuna geldik. Başka bir
programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.

