
Çocukluğumdan Beri 
Onların Avukatıyım

Aytaç Ünsal

Çağdaş Hukukçular Derneği 
üyesi avukatlar Ebru Timtik 
ve Aytaç Ünsal, adil yargı-

lanma hakkı talebiyle bir süredir de-
vam ettirdikleri açlık grevi eylemini, 
05 Nisan Avukatlar Gününde, ölüm 
orucu eylemine dönüştürdüler.

Ölüm orucundaki Ebru Timtik ve 
Aytaç Ünsal, kendileri gibi ÇHD 
üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu çalı-
şanı olan 16 meslektaşları ile birlikte, 
ceza hukukuna ilişkin temel prensip-
lerin tamamının çiğnendiği bir yar-
gılamanın sonucunda hapis cezasına 
çarptırıldılar ve dosyaları Yargıtay 
aşamasında. 

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın hü-
küm giydiği dava, Türkiye’de ba-
ğımsız ve tarafsız bir yargı faaliyeti 
olmadığının en somut örneklerinden 
biridir. Davada suç isnadı olarak ileri 
sürülen tüm hususlar doğrudan avu-
katlık faaliyetleri ile ilgilidir. Nitekim 
bir yıl boyunca hâkim ve mahkeme 
yüzü görmeden tutuklu kalan avu-
katlar, 14 Eylül 2018 tarihinde yapı-
lan ilk duruşmada “delil durumu” ve 
‘’avukat olmaları’’ da dikkate alınarak 
mahkemenin oybirliği ile verdiği tah-
liye kararı ile serbest bırakılmıştır. 
Ancak tahliye kararının üzerinden 
24 saat geçmeden, üstelik mahkeme-
lerin mesai günü olmayan cumarte-
si günü, hiçbir yeni delil ve gerekçe 
olmaksızın, sanıklara, müdafilere söz 
hakkı tanınmaksızın yeniden tutuk-
lama kararı verilmiştir. 

Tutuklamayı takip eden iki gün için-

AVUKATLARIN ÖLÜM ORUCU
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ÇIRAĞAN’DA 
AVUKATA 
İŞKENCE

13 Nisan 2019 Cumartesi akşamı, Demirö-
ren ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının 
Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın da gitmesi üzerine, 
Sarayın önündeki caddenin bir kısmı kapa-
tıldı. Trafiğin 20 dakika boyunca ilerleme-
mesi üzerine otobüsten inerek yürümeye 
başlayan Avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaş-
tığı polislere, ‘trafiğin neden kapatıldığını’ 
sordu. Bu sırada çevrede bulunan Cumhur-
başkanlığı korumaları, Sürenoğlu’nun Cum-
hurbaşkanına hakaret ettiğini iddia ederek 
gözaltına aldı. Koruma aracına bindirilen 
Sürenoğlu’na ters kelepçe takılarak gözleri 
bağlandı. Koruma aracı daha sonra Sara-
yın otoparkına çekilerek burada Sürenoğlu, 
2 saat boyunca işkence ve kötü muameleye 
maruz kaldı. Cumhurbaşkanına hakaretten 
ettiğine ilişkin zorla tutanak imzalatılan 
meslektaşımız hakkında, çıkarıldığı hakim-
likçe ev hapsi kararı verildi. Meslektaşımıza 
işkence ve kötü muamele yapan kolluk gö-
revlileri hakkında ise bugüne kadar hiçbir 
işlem yapılmadı.

‘Adalet Nöbeti’ 
Ankara’da
Türkiye’nin birçok yerinden gelen onlarca avukat, Ankara Adliyesi önünde 
“Adalet Nöbeti” tuttu. Burada bir konuşma yapan ve kendilerini “hukuk mu-
hafızları” olarak tanımlayan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Hep bir-
likte, yılmadan daha da büyüyerek kazanacağız ve adaleti de umudumuzu ve 
kararlılığımızı harç yaparak ellerimizle yeniden bizzat inşa edeceğiz” dedi.
Daha önce İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde yapılan Adalet Nöbeti, 
dün ilk kez Ankara Adliyesi önünde düzenlendi. Nöbete Ankara, İstanbul, 
Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’ın arasında bulunduğu 30 baro başka-
nı katıldı. Avukatlar, “tutuklu avukatlar serbest bırakılsın” şeklinde slogan 
atarken, ellerinde “adalet” talebini içeren dövizler taşıdı.

Soma Maden 
Katliamı 
davasında Can 
Gürkan’a ödül 
gibi tahliye kararı

Manisa Soma’da 301 
madencinin ölümüne sebep 
olan katliamın davasında, 
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Can 
Gürkan tahliye edildi

AVUKAT İNİSİYATİFİ 
YOLA ÇIKTI

Demokratik toplum hedefine yönelik mücadelenin, 
tüm avukatlar bakımından birleştirici ve ortak bir 
zemin olarak kabulü ile... S a y fa  2
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Adil yargılanma talebi için ölmeye yatmak
Ne tatlı şeydir uzun uzun yaşamak
Cana can katan umutlar içinde,
Sevinçten pırıl pırıl bir yürekle.
Ama bir ürperme veriyor içime
Seni bu sonsuz acılar içinde görmek.
(Aiskhylos)

de, tahliye kararını veren hakimlerin 
görev yerleri değiştirilmiş, mahkeme 
heyeti dağıtılmış ve yeni bir heyet 
oluşturulmuştur. Tabii hâkim ilkesi-
ne aykırı olarak atanan yeni hukuk-
çulardan  oluşan mahkeme heyetince 
yürütülen ve ceza muhakeme usulü-
ne aykırı  şekli bir sürecin sonunda, 
mahkeme başkanının açık yönlen-
dirmesiyle ve yine usule açıkça aykırı 
bir biçimde alınan itirafçı tanıkların 
beyanlarına dayanılarak, sanıkların 
son savunmalarını yapmalarına dahi 
imkan tanınmadan, avukatlarının da 
olmadığı bir duruşmada, ölüm orucu 
eylemi yapan Ebru Timtik ve Aytaç 
Ünsal’ın da aralarında bulunduğu 18 
avukat hakkında toplam 159 yıl hapis 
cezası verilmiştir.

Savunma ve adil yargılanma hak-
kının tümüyle ortadan kaldırıldığı, 
mahkemenin görünüşte dahi ba-
ğımsız ve tarafsız görünme kaygısı 
taşımadığı, bu nedenle yargılama 
faaliyeti olarak nitelendirilemeye-
cek bir faaliyet sonunda verilen bu 
mahkumiyet kararlarına yapılan 
tüm itirazlar, İstinaf Mahkemesi ta-
rafından, tek bir satır gerekçe sunul-
madan reddedilmiş ve verilen hapis 
cezaları onanmıştır. Temyiz incele-
mesi aşamasındaki dosyada Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı da tüm hu-
kuka aykırılıkları görmezden gelerek, 
mahkumiyet kararlarının (sanıklar-
dan biri dışında) onanması yönünde 
tebliğname sunmuştur. 

Tüm bu aşamalardan sonra, Ebru 
Timtik ve Aytaç Ünsal, usulsüzlükle-
re dikkat çekmek ve adil yargılanma 
hakkı taleplerini yeniden hatırlatmak 
için bedenlerini ölüme yatırdılar. Bu 
yazının yazıldığı an itibariyle Ebru 
Timtik, ölüm orucu eyleminin 140., 
Aytaç Ünsal ise 109. gününü geride 
bıraktı. 

İnsanların, özellikle de avukatların, 
Anayasa ve uluslararası sözleşme-
lerle güvence altına alınmış olan ve 
en temel haklardan biri kabul edilen 
adil yargılanma hakkı talebiyle ölüm 
orucu eylemi yapmak durumunda 
kalması, hukuk sisteminin ve rejimin 
niteliğini ortaya koyan, son derece 
vahim ve düşündürücü bir durum-
dur. 

Adil yargılanma hakkının güvence 
altına alınması ve yaşam hakkının 
korunması devletlerin varlık sebebi, 
toplumların ise vicdani görevidir. 
Açık ve ağır bir şekilde adil yargılan-
ma hakları ihlal edilerek haksız ve 
hukuka aykırı olarak özgürlüklerin-
den yoksun bırakılan meslektaşları-
mız, hali hazırda süren pandemi or-
tamında ayrıca yaşamsal riske maruz 
bırakılmış durumdadırlar. 

Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın son 
derece insani ve meşru taleplerinin 
geç olmadan kabul edilmesini, hu-
kuki ayıpların ortadan kaldırılmasını 
talep ediyor, bu doğrultuda tüm yö-
netim erkine görev ve sorumlulukla-
rını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Merhaba!

Nasılsın? Sana kendimi anlatmak is-
tedim. Ölüm orucunda olan bir avu-
katı tanımak istersin diye düşündüm. 
Bu hikayenin içinde bir avukatın ölü-
me yürüyüşünün nedenleri vardır. 
Ve aslında bu hepimizin hikayesidir.

Soma’da karnındaki bebekleri yetim 
kalan kadınları, Ermenek’te ayakla-
rında çarık olmayan ve çocuklarını 
çamura gömen ana babaları, Berkin 
Elvan’ı, Hasan Ferit Gedik’i, Dilek 
Doğan’ı, Sıla Abalay’ı savunmak il-
kokuldaki Mehmet’i savunmak de-
mekti. Ve ben o Mehmetleri asla sa-
vunmasız bırakmadım. Hayatımın 
en mutlu zamanlarını halkımı sa-
vunurken yaşadım. Hayatı ve halkı 
savunurken, hayatı ve halkı tanıdım.

Şimdi bana tüm bunlardan vaz-
geçmemi dayatıyorlar. İşçileri, köy-
lüleri, Anadolu halklarını savu-
namazsın diyorlar. Halkın Hukuk 
Bürosu’nda avukatlık yapamazsın 
diyorlar. Önümüzdeki 10,5 yıl bo-
yunca Didem’i göremezsin diyorlar. 
Halka, vatana ve sevdama, mesleği-
me yasak koymaya çalışıyorlar. Ama 
bunlar öyle hemen vazgeçilebilecek, 
değersiz şeyler değildir. “Neyse, ya-
pacak bir şey yok” diyecek kadar 
basit değildir. Bana hayatı öğreten, 
emeğiyle beni insan haline getiren     
geçmem. Ölürüm ama vazgeçmem.

NOT: Bu yazı ölüm orucu tutan Avu-
kat Aytaç Ünsal’ın 5 Nisan 2020 ta-
rihli mektubudur. Ölüm orucundaki 
Mustafa koçak 24 Nisan’da, İbrahim 
Gökçek ise 7 Mayıs’ta vefat etti.

Yazının tamamını okumak için bkz: 

h t t p s : / / w w w . g a z e t e d u v a r .
c om . t r / f o r um / 2 0 2 0 / 0 5 / 1 8 /
cocuklugumdan-beri-onlar in-
avukatiyim/

İnsanların, özellikle de 
avukatların, Anayasa ve 
uluslararası sözleşmelerle 
güvence altına alınmış 
olan  ve en temel haklardan 
biri kabul edilen adil 
yargılanma hakkı talebiyle 
ölüm orucu eylemi yapmak 
durumunda kalması, hukuk 
sisteminin niteliğini ortaya 
koyan, son derece vahim ve 
düşündürücü bir durumdur. 

20 Mayıs 2020
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AÇLIK GREVI NEDEN YAPILIR?
Selçuk Kozağaçlı 

Açlık Grevi Neden Yapılır? Bunun 
üzerinde düşünülmeli. Bunun neye 
faydası var? Ben açlık grevlerinin 
neden önemli ve değerli olduğunu 
üç başlık altında anlatacağım. Birin-
cisi bu çok kadim bir eylem. Belki 
birkaç bin yıl öncesinden temelleri 
var. Ama en azından bin yıl önce-
si Hindistan’ından bildiğimiz çok 
köklü bir temeli var. Hindistan’ın 
güneyinde bir kişiye borç vermiş 
bir alacaklı borcunu ödemeyen ki-
şinin evinin önüne giderek oturur. 
En küçük bir hakaretamiz söz söyle-
mez. Sadece burada oturacağım, se-
nin paran var ve ödemiyorsun, der. 
Daha sonra mahallede utananlar, 
gerekirse bu adamın parasını topla-
yıp ödeyelim, bu adama bir şey olur-
sa nasıl kalkarız bu utancın altından 
diye düşünmeye başlar. Sonunda 
borçluyu zorlayarak borcun öden-
mesini sağlarlar. 

Bundan sonra her türlü muhalif, ha-
pishanelerde, toplama kaplarında, 
kendilerine verilen yemeği reddet-
tikleri eylemler yaptılar. Bunların 
hepsine açlık grevi denebilir. Süre-
li, süresiz, dikkat çekmek için yapı-
lan açlık grevleri, dönüşümlü açlık 
grevleri ve nihayet nitelik olarak 
farklı ölüm oruçları…

Açlık grevlerinin, bir saatliğine ya-
pılan açlık grevinden ancak ölümüy-
le amacına uygun dikkat çekileceği 
düşünülen ölüm oruçlarına kadar 
çok geniş bir uygulama alanı vardır.

Açlık grevinin etkili olması için bir 
toplumun ortak ahlaka sahip olma-
sı gerekiyor. Bu ülkede çürütülmüş 
olan budur. Bir insanın aç olmasına 
tepki vermek için, dinden kaynakla-

nan, ahlaktan kaynaklanan, kültür-
den kaynaklanan bir erdeminizin, 
bir akidenizin olması gerekir. Kom-
şunuz açken kendiniz tok yatmayın 
diyen bir peygamberin dininin hü-
küm sürdüğü bir ülkedeyiz. 30 gün-
dür aç bu insanlar. Kimse merak 
etmiyor, neden açsınız demiyor. Di-
yenleri, çiçek bırakanları, uğrayan-
ları hariç tutuyorum elbette. Sizler, 
burada bulanlar sayesinde ayakta 
duruyor bu ortak adalet. Erdem ta-
mamen kaybolmuş diyemeyiz. Er-
dem burada sizinle ayakta.

Birisi ben aç kalıyorum çünkü hak-
kım olan şey bana verilmiyor, bana 
adaletsizlik yapılıyor dedikten son-
ra; isterseniz ahlakınızdan, ister-
seniz dininizden, isterseniz kültü-
rünüzden kaynaklansın sormanız 
gerekiyor; ne yaptılar sana, kim ne 
vermiyor, hakkın neydi? İşte böyle 
ortak bir ahlaka güveniyor açlık gre-
vi yapanlar.

Kendilerini aç bırakarak iktidar sahip-
lerini, bürokratları etkilemeyecekleri-
nin farkındalar. Kendilerini aç bıra-
karak kendileriyle ortak ahlaka, ortak 

erdeme, ortak irfana, ortak terbiyeye 
sahip insanları etkilemeye çalışıyor-
lar. Bize bakın! Sizin de bu haklarınız 
elinizden alınabilir, diyorlar.

Haksızlığa uğradığı için açlık grevi 
yapan bir insan adalete olan inancı-
nı kaybetmemiş demektir. Adaletin 
yerini bulabileceğine dair inanç bizi 
ayakta tutan şeydir. Eğer adalet yeri-
ni bulmaz >>>

>> konuşmanın devamı için:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DNpxCJSvYCE

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın Açlık Grevi-Ölüm Orucu 
Hakkında Kurumsal Açıklamalar
39 Baro’nun Müşterek Açıklaması 12.05.2020

Basına ve Kamuoyuna: 
“Yaşam Kutsal, Adil Yargı-
lanma ve Adalet Haktır”
Meslektaşlarımızın seslerini kamu-
oyuna duyurabilmek için ağır so-
nuçları olacak ölüm orucu yolunu 
tercih etmeleri karşısında üzgün ve 
kaygılıyız.  Bizler aşağıda imzası bu-
lunan Baro Başkanları olarak;

Adil bir yargılamanın ölümler ol-
maksızın da sağlanabileceğini, taraf-

sız ve adil bir muhakemenin herkes 
için bir hak olduğunu hatırlatarak, 
Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve 
insani taleplerinin bir an önce kar-
şılanarak tahliye edilmelerini ve adil 
yargılanma koşullarının sağlanması-
nı talep ediyor, meslektaşlarımızı da 
ölüm orucu eylemlerini sonlandır-
maya davet ediyoruz.

https://t24.com.tr/haber/39-baro-
dan-olum-orucundaki-avukatlar-i-
cin-cagri-yasam-kutsal-adil-yargilan-
ma-ve-adalet-haktir,878150
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Avrupalı Demokratik Avukatlar Derneği (ELDH) 8.4.2020

CCBE, Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi  5.5.2020

Paris Baro Başkanı ve 5 Diğer Avukat Birliği 
Temsilcisinin Açıklaması  12.5.2020

Covid-19-Kaybedecek 
Zaman Yok! Tutuklu 
Avukatlar Neden Derhal 
Serbest Bırakılmalı.
Demokrasi ve Dünya İnsan Hak-
ları için Avrupa Avukatlar Birli-
ği (ELDH) ve Avrupa Demokratik 
Avukatlar Derneği, Türkiye dahil 
yirmiden fazla Avrupa ülkesinden 
üyesi bulunan Avrupalı avukat ör-
gütleridir. Her iki kuruluş da uzun 
yıllardır Türkiye’deki davaları takip 
etmekte, özellikle iki üye kuruluşu-
nun ÇHD – Çağdaş Hukukçular 
Derneği – ve ÖHD – Özgürlükçü 
Hukukçular Derneği – üyesi olan 
avukatların yargılandığı toplu da-
vaları gözlemlemektedir. Tehlike-
deki Avukatlar Gününün amacı 
dünyanın neresinde olursa olsun, 
özellikle baskıcı rejimlerde insan 
hakları tehlikede olan müvekkille-
rini savunan ve destekleyen hukuk-
çuların mesleğini engelsiz biçimde 
ifa etmesini teşvik etmektir.  

Türk Hükümeti aşağıdaki hususları 

CCBE, açlık grevini ölüm 
orucuna çeviren tutuklu 
Türk avukatlar Ebru 
Timtik ve Aytaç Ünsal’ın 
durumundan endişe 
duyuyor.

Türkiye’de Ölüm Cezası 
Yeniden mi Yerleşiyor?

Türkiye’de iktidardan ümidini kesen 
Avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal 
son olarak adaleti temin amacıyla, 
hayatlarını tehlikeye atarak açlık gre-
vine başladılar.

6 Fransız avukat örgütü temsilcisi 
başta Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal 
olmak üzere Türkiye’de çok sayıda 

meslekdaşlarının ciddi ölüm tehli-
kesiyle karşı karşı olmasına dikkat 
çekiyor ve soruyor:

Onları hiçbir şey söylemeden ölüme 
mi terk edelim?

https://www.la-croix.com/Debats/
Forum-et-debats/Peine-mort-retab-
lie-Turquie-2020-05-12-1201093913

CCBE, açlık grevini ölüm orucuna 
çeviren tutuklu Türk avukatlar Ebru 
Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumun-
dan endişe duyuyor. CCBE, Türk 
otoritelerini Türkiye’deki haksız bi-
çimde tutuklanan avukatları serbest 
bırakmaya zorlamaya devam ede-
cektir.

https://twitter.com/CCBEinfo/sta-
tus/1257604809680658437?s=19

unutmamalıdır: Her ne kadar Tür-
kiye’deki C-19 mağdurlarının resmi 
sayısı nispeten hala düşük olsa da; 
Türkiye C-19 mağdur sayısının en 
hızlı arttığı ülkedir.

ÇHD üyesi 8 avukat ve ÖHD üyesi 
3 avukat dahil olmak üzere tutuklu 
avukatların hayatları, yayılan C-19 
Pandemisi ve Türkiye’deki cezaevi 
koşulları sebebiyle ciddi tehlike al-
tındadır.

Ebru Timtik’in haksız mahkûmiyet 
kararına karşı 90 gündür (üçü için 
60 günden fazla) devam eden açlık 
grevi sebebiyle bünyesi zayıflamış 
ve olası bir enfeksiyon halindeki 
ölüm riski önemli ölçüde artmıştır. 
Bu durum, aynı zamanda 5 Nisan 
2020’de ölüm orucuna başladığını 
duyuran diğer 2 avukat için de ge-
çerlidir. 

ÇHD ve ÖHD avukatlarının du-
ruşmalarını takip eden pek çok 
gözlemci, suçlamaların maddi bir 
gerekçesi bulunmadığı ve delillerin 
yanlış değerlendirilmesine dayandı-

ğı kanısına varmıştır. AİHM’in adil 
yargılanma ilkelerine uyum ve mah-
kemelerin bağımsızlığı konusundaki 
ciddi endişelerini dile getirmişlerdir.

Yetkili Türk Mahkemesi dahi, du-
ruşmaların devam ettiği süreçte 
gözaltındaki sanıkların serbest bı-
rakılmasıyla ilgili hiçbir çekince 
ileri sürmemiş, sanıklar serbest bı-
rakılmıştır. Ancak hukuka uygun 
olmayan bir hakim değişikliğinin 
ardından yeniden tutuklama kararı 
çıkmıştır. Açıklanan nedenlerden 
dolayı ve tutukluluk halinin artır-
dığı riskler karşısında avukatların 
hayatını tehlikeye atmanın hiçbir 
gerekçesi bulunmamaktadır. 

Bahse konu avukatlarla ilgili kesin-

leşen bir mahkumiyet kararı bulun-
mamaktadır. Tamamı, mahkûmiyet 
kararına itiraz etmişlerdir. Yargıla-
ma devam ettiği sürece, sanki hak-
larındaki mahkûmiyet kararı kesin-
leşmiş gibi davranılması yanlıştır.

Bu koşullar altında Türk Hüküme-
tinin tutuklu sanıkların sağlığına 
gelebilecek ciddi zararlardan ve hat-
ta ölümlerinden sorumlu olmama-
sı için tutuklu bulunan avukatların 
serbest bırakılması zorunludur.

http://www.aeud.org/2020/04/co-
vid-19-no-time-to-lose-why-im-
prisoned-lawyers-must-be-relea-
sed-immediately/
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Ölüm Orucundaki ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu 
Avukatlarının Davası Hakkında Özet Bilgi
OLAYLAR

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 
üyesi ve bir kısmı Halkın Hukuk 
Bürosu çalışanı olan 16 avukat, 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin 2017/137 esas sayılı dosya-
sı kapsamında tutuklu yargılanan 
müvekkilleri Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın ilk duruşması-
nın görüleceği 14 Eylül 2017 tari-
hinden iki gün önce 12 Eylül 2017 
tarihinde gözaltına alınıp 20 Eylül 
2017 tarihinde tutuklanmış, aynı 
soruşturma kapsamında Çağdaş 
Hukukçular Derneği Genel Başkanı 
Av. Selçuk Kozağaçlı’nın 13.11.2017 
tarihinde, Av. Yaprak Türkmen‘in 
de 28.12.2017 tarihinde tutuklan-
masıyla tutuklu avukat sayısı 18’e 
çıkmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nın 22/03/2018 tarih-
li 2017/105607 soruşturma 
2018/12766 esas sayılı iddianame-
si ile sanık avukatlar Barkın Tim-
tik, Oya Aslan ve Özgür Yılmaz 
hakkında, DHKP-C silahlı terör 
örgütünün legal olan yapılanma-
sı içinde oldukları, Halkın Hukuk 
Bürosu içerisinde örgütsel faaliyet 
yürüttükleri, bu faaliyetleri yönet-
tikleri ve örgüt içerisinde yönetici 
konumunda bulundukları iddia-
sı ile Silahlı Terör Örgütü Kurma 
veya Yönetme suçundan; diğer sa-
nık-avukatlar yönünden ise aynı 
yapılanma içerisinde Silahlı Terör 
Örgütüne Üye Olma suçundan ce-
zalandırılmaları istemiyle İstan-
bul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
2018/84 E. sayılı dosyasında kamu 
davası açılmıştır. 

İDDİANAME

İddianame, hepsi avukat olan sanık-
ların basın açıklamaları, savunduk-
ları müvekkilleri, katıldıkları ce-
naze törenleri, takip ettikleri dava 
dosyalarında kanıt olarak yer alan 
yayınlar, müvekkillerine “susma 
hakkı” gibi yasal haklarını anım-
satmış olmalarına; cezaevindeki 
müvekkillerine yapmış oldukla-
rı ziyaretler gibi olağan avukatlık 
faaliyetleri ile sanıklardan  yedisi 
için mükerrerlik oluşturacak şekil-
de  2013 yılından bu yana İstanbul 
18. ACM.’nde devam eden 2014/117 
esas numaralı kamu davasındaki 
delillere ve hepsi de daha önce hü-
küm giymiş itirafçı tanıklar’ın yo-
rum niteliğindeki beyanlarına ve 
dava dosyasına aslı veya usulüne 

uygun alınmış imajları celp edil-
meyen sözde elektronik çıktılara 
dayanmaktadır. 

KOVUŞTURMA AŞAMASI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin 2018/84 esas sayılı dosyasın-
da görülen davanın ilk duruşması, 
gözaltı tarihinden tam bir yıl sonra, 
10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında 
yapılmış ve Mahkemece, 14 Eylül 
2018 Cuma Günü, delil durumu, 
suçun vasıf ve mahiyetinin değişme 
ihtimali ve sanıkların avukat olma-
ları da dikkate alınarak, oybirliği ile 
tahliyelerine karar verilmiştir.

Ancak tahliye kararının üzerinden 
24 saat geçmeden, üstelik mesai 
günü olmadığı halde, cumartesi 
günü, tahliye kararı veren heyet ta-
rafından hiçbir yeni delil ve gerekçe 
gösterilmeksizin, sanıklara ve mü-
dafilerine söz hakkı tanınmaksızın 
ve yeniden, CMK’da böyle bir dü-
zenleme olmadığı halde “tutukla-
maya yönelik yakalama” kararı ve-
rilmiştir. 

Takip eden iki gün içinde, tahli-
ye kararını veren hakimlerin gö-
rev yerleri değiştirilmiş, mahkeme 
heyeti dağıtılmış ve yeni bir heyet 
oluşturulmuştur. Dava, tabii hakim 
ilkesine aykırı biçimde atanan hu-
kukçulardan oluşan mahkeme he-
yetince yürütülmüş ve sonuçlandı-
rılmıştır.

Oluşturulan bu yeni heyet tara-
fından yürütülen duruşmalarda, 
gerçeğe aykırı duruşma tutanağı 
tutulmuş, müdafiler sürekli olarak 
Mahkeme Başkanı tarafından du-
ruşmadan atılmakla tehdit edilmiş, 
toplu olarak veya tek tek birden çok 
kez duruşma salonundan çıkarıl-

mış, müdafilere ya hiç söz verilme-
miş ya da söz verildiğinde sürekli 
sözleri kesilmiş, hepsi de itirafçı 
olan “tanıklar” CMK’da öngörülen 
usule uygun olarak dinlenilmemiş, 
açık olarak Mahkeme Başkanı ta-
rafından yönlendirilmişlerdir. Bir 
kısmının CMK Hükümlerine ay-
kırı olarak polis tarafından ifadesi 
alınmış, bir kısmı ise savcılık tara-
fından alınan ifadelerinin geçiril-
diği tutanakların usulsüz olduğu 
belgelenen İtirafçı “tanıklar” CMK 
ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanu-
nu hükümlerine uygun karar alın-
madan 5726 sayılı Tanık Koruma 
Kanunu’nun 5. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki 
tedbirler uygulanarak dinlenmiştir. 

Halen adli suçtan hükümlü ve yine 
aynı suçlardan yargılaması devam 
eden ve resmi belgelerle 12 yaşın-
dan itibaren istihbarat haber ele-
manı olarak kullanıldığı kanıtla-
nan İsmet Özdemir adlı “itirafçı” 
ajan provakatör, savcılık tarafından 
talep edilmediği halde, Mahkeme 
tarafından resen tanık olarak çağ-
rılmış ve sanıklar ile müdafilerin 
yokluğunda dinlenmiş, üstelik bu 
beyanlar hükme esas alınmıştır.

Yargıtay 16.CD.’nin istikrar kazan-
mış kararları ve müdafilerin ıs-
rarlı taleplerine rağmen, tamamı 
hükümlü veya yargılanmakta olan 
itirafçı “tanıklar”ın beyanlarının 
güvenilirliklerinin denetimi için 
zorunlu olan yargılandıkları dava 
dosyaları Mahkemece celp edilme-
miştir.

Mahkumiyet hükmünün gerekçesi 
olarak kullanılan sözde elektronik 
dökümlerin asılları veya usulüne 
uygun alınmış imajları müdafilerin 
ısrarlı taleplerine rağmen dava dos-

yasına celp edilmemiş, söz konusu 
elektronik çıktıların kanıt niteliğini 
haiz olamayacağına ilişkin Mahke-
meye sunulan uzman raporlarına 
da itibar edilmemiştir.

Sanık müdafilerinin onlarca mad-
deden ibaret tevsii tahkikat istem-
lerinin hiçbiri kabul edilmediği 
gibi, duruşma tutanağına gerçeğe 
aykırı olarak müdafilerin tevsii 
tahkikat talebinde bulunmadık-
ları yazılmış -oysa tevsii tahkikat 
dilekçesi UYAP marifeti ile dava 
dosyasına gönderildiği sabittir- sa-
vunmanın hiçbir kanıtı toplanma-
mıştır.

Mahkeme’nin yargılamanın başın-
dan sonuna kadar adil yargılanma 
ilkelerine, Anayasal ve yasal gerek-
çelere açıkça aykırı tutumu karşı-
sında gerek sanıkların ve gerekse 
müdafilerinin birden çok reddi ha-
kim talebi de  sonuçsuz kalmıştır. 

HÜKÜM

Son oturumun yapıldığı 20 Mart 
2019 tarihinde sanıklar Zehra Öz-
demir ve Ahmet Mandacı dışında 
diğer sanıklar ve müdafilerin ta-
mamı duruşma salonundan çıkarı-
larak yokluklarında, on sekiz avu-
kat hakkında toplam 159 yıl hapis 
cezası verilmiş, avukatlar Günay 
Dağ ve Oya Aslan’ın dosyaları tef-
rik edilmiştir.

Bu karara karşı yapılan istinaf 
başvuruları İstanbul BAM 2.Ceza 
Dairesi’nin 08.10.2019 tarih ve 
2019/877 E. 2019/605 karar sayılı 
ilamı ile hiçbir gerekçe gösterilme-
den esastan reddedilmiş olup dava 
dosyası halen Yargıtay 16.Ceza 
Dairesi’nde temyiz aşamasındadır.


