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Giri ş 
 

Darbe girişiminin üzerinden neredeyse üç yıldan fazla süre geçti. Darbe teşebbüsünden sonra saatler 
içinde kanuni güvencelere aykırı bir biçimde hakim ve savcıların delilsiz olarak tutuklandığına ilişkin 
endişe verici bilgiler MEDEL’e ulaşmaya başladı. MEDEL tüm gelişmelere karşı acilen tepki 
göstermiş, görevlerini yerine getiren hakim ve savcıların darbeyle ilişkilendirilmelerini ve kararları 
nedeniyle tutuklanmalarını anlamlandıramamıştır. Baskıların hedefi olan hakim ve savcılar (dahası 
avukatlar, gazeteciler, akademisyenler, polisler, milletvekilleri ve sayısı 100.000’i bulan kamu 
görevlileri) terör örgütüyle ilişkili olmakla suçlanmış, Türk hükümeti eşi görülmemiş bir oranda geniş 
bir kesimi darbeyle suçlamıştır.   
Başlangıçla anlaşılmakta zorlanılan fakat zamanla çok net olarak görüldüğü üzere, Türkiye’de 
bağımsız yargıyı yok etmeye yönelik bu tür müdahalelere karşı bizler her daim karşı durmuştuk. 
Dünyanın tanıklık ettiği bu olay listelere dayalı hakim ve savcıların tasfiyesiydi; tutuklanacak 
hakimlerin yer aldığı bu listelerde yaşamını yitirmiş, eski görev yeriyle anılan hakimlerin olması, 
listelerin darbeden çok öncesinde hazırlandığı, bağımsız yargı için mücadele eden, özgürce cesaretle 
konuşan hakim ve savcıların hedef alındığını gösteriyordu. Gözaltılar, açığa almalar, mal varlıklarına 
el koymalar gerekçesi olmayan mahkeme kararlarına dayalı olarak yapıldı. Meslektaşlarımız bağlı 
oldukları yargı dernekleri ve Yargı Konseyi için yapılan seçimdeki tercihleri nedeniyle sorgulandı.    
Dahası hükümet tarafından görevden alınan meslektaşlarımızın yerine, şeffaf olmayan usullerle, 
rekabetçi koşullara uyulmaksızın ve yeterli eğitim verilmeksizin siyasi iktidara üye hakimler atandı.  
MEDEL bünyesinde bağımsız yargı ve hukuk devletine en çok bağlı dernek olan YARSAV idari bir 
tasarrufla kapatıldı. MEDEL ve diğer tüm yargı dernekleri bu olanlar karşısında sessiz kalamazdı. 
MEDEL, Türk Hükümeti'nin YARSAV'ı feshetme konusundaki gayri meşru kararını tanımadığını 
resmen açıkladı, bu nedenle YARSAV halen MEDEL'in tam bir üyesi ve yönetim kurulu üyeleri de 
halen tamamen aktif hakimler olarak görülmektedir. 
Avrupa Hakimler Birliği, Avrupa İdari Hakimler ve Hakimler Birliği ve Hakimler İçin Hakimler 
Derneği ile birlikte Türkiye’de bağımsız bir yargı için platform kurduk. Türkiye’deki hukuk 
devletinin yok edilmesini kınadık, tutuklu hakim ve savcıların derhal serbest bırakılması için çağrıda 
bulunduk. Uluslararası gözlemcilerin katılımıyla Türkiye’deki yargılamaları takip ettik, yargının 
bağımsızlığı konusunda değerlendirmelerde bulunduk.  
Zaman geçtikçe uluslararası toplum, Türkiye'deki durumun giderek kötüleştiğinin daha fazla farkına 
varmaya başladı. Aralık 2016’da, Yargı Konseyleri Avrupa Ağı (ENCJ), Türkiye Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun gözlemci statüsünü askıya almıştır. Kurul’un “ hâlihazırda ENCJ 
Tüzüğüne uymadığını ve bu haliyle artık yasama ve yürütmeden bağımsız olarak bağımsız ve adil bir 
yargının muhafazasını sağlayacak bir kurum olmadığını” askıya alma gerekçesi olarak ifade 
edilmiştir.  
MEDEL’in (aynı zamanda EAJ’la birlikte) teklifi üzerine, YARSAV başkanı Murat Arslan, Avrupa 
Konseyi Parlamentosu tarafından Ekim 2017 tarihinde Vaclav Havel İnsan Hakları ödülüne layık 
görüldü.  
Sonrasında, Murat Arslan tarafsız ve adil bir yargı için gereken asgari koşullara uyulmaksızın, gizli 
tanık ifadelerine dayalı olarak, peşin yargılarla 10 yıl süre ile mahkumiyetle cezalandırıldı.   
Bu süre zarfında, demokrasi, hukuk devletine ve bağımsız yargıya bağlı meslektaşlarımızdan, aile 
yakınlarından ve bazı diğer kaynaklardan Türkiye’de olan bitene ilişkin sayısız mektup aldık.  
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MEDEL olarak inanıyoruz ki, bu mektuplar binlerce meslektaşımıza ne olduğunu, prosedürün nasıl 
geliştiğini, sonuçlarının ne olduğunu anlamamız açısından, saldırı altındaki yargının içinden önemli 
bilgilerdir.  
MEDEL olarak aynı zamanda inanıyoruz ki, bir araya getirilen mektuplar herhangi bir yorum, 
düzeltme içermemekte (anonimleştirme dışında) bu yönüyle hukuk devletinin inanılmaz derecede 
hızlı çöküşünü çıplak bir biçimde resmetmektedir.  Editöryal çalışma göndericilerin istekleri 
doğrultusunda anonimleştirme ile sınırlı tutulmuştur.  
Mektuplar büyük oranda darbeye karşı alınan önlemlerin hukuksuzluğunu altını çizen önemli nitelikte 
bilgi ve yorumlar içermektedir. Son olarak pek çok mektupta evrensel ilkelerden alıntılar yapılmış, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararlarına yer verilmiştir. Bu içeriklere yer 
vermeden bu kitabı oluşturmak mümkün olmazdı. Yapılan bu alıntılar Türk meslektaşlarımızın 
evrensel değerlere ne denli derinden bağlı olduğunu göstermektedir. Bu ilkeler bizlerin sahip olduğu 
adeta ana dilimiz. Bu mektuplar sayesinde, MEDEL’in uzun süredir ilişkili, hukuk devleti konusunda 
ortak arzu içinde olduğu bir devletin, ifade edilen prensiplerle arasındaki mesafe konusunda herkese 
değerlendirme yapması için ilave katkı sunacaktır.  
Bize bağlı derneklerin katkılarıyla, mektupları pek çok dilde yayınlıyoruz. Umuyoruz ki bu çalışma, 
Avrupa’nın adalet değerleri üzerindeki bağlılığının ve dayanışmamızın göstergesi olacaktır. 
Türkiye'de cesur, özgür hakim, savcı ve hukukçular tarafından yapılan bu mücadele, tüm dünyada 
hukuk devletine bağlı herkesin mücadelesi olarak görülmelidir. Bu nedenle, yapılan mücadele ortak 
bir mücadeledir, sadece Türk halkı uğruna yapılan bir mücadele değildir. Bağımsız yargı için 
mücadele eden tek bir Türk hakim veya savcısı hapiste olduğu sürece, Avrupa’nın başka bir yerindeki 
yargıç kendini tamamen özgür ve bağımsız hissedemez. 
Vaclav Havel İnsan Hakları ödülünün kabul konuşmasında Murat Arslan: “Sizlere hukuk devletinin 
askıya alındığı, gün gün demokratik değerlerden uzaklaşan, muhaliflerin susturulduğu, insan hakları 
savunucularının, gazetecilerin, barış isteyenlerin, çocuklar ölmesin diye haykıranların terörist ilan 
edildiği bir ülkeden sesleniyorum. (…) Ödemiş olduğumuz ağır bedeller, demokrasi ve hukuk 
devletinin içselleştirdiği günlerin yaklaştığına olan inancımızı kamçılıyor.” 
 
MEDEL Bürosu 
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Editörden Not 
Yayınlanan mektuplar 16/7/2016 tarihinden başlayarak MEDEL’in Berlin ofisine çoğunlukla 
elektronik posta yoluyla ulaşmıştır.  İlk mektuptan son mektuba (16/07/2016 tarihinden, 1/08/2016 
tarihine kadar) kadar olanlar sürecin nasıl geliştiğini göstermesi açısından bazı mektuplar tarih 
sıralamasına göre sıralandı; bazıları için tarih atlandı.  
1’den 13’eö 15’den 18’e, 27, 29, 30 ve 24’den 37’ye kadar olan mektuplar hakimler ve savcılar 
tarafından yazıldı. 14, 19’dan 25’e, 28, 31 ve 33 numaralı mektuplar hakimlerin eşleri ve çocukları 
tarafından kaleme alınmıştır.   26, 32 ve 38 numaralu mektuplar diğer kaynaklardan edinilmiştir. 
İsimlerin anonimleştirilmesi (şahısların kimlikleri, aile bireylerinin isimleri, gibi mektup yazan 
sahısların kimliklerini ortaya çıkaracak yaşadıkları şehirler, hapishane isimleri gibi bilgiler) dışında 
herhangi bir biçimde editorial müdehale yapılmamıştır. Mektuplar çoğunlukla İngilizce yazılmış olup, 
ana dilde gönderilen mektuplar editor tarafından tercüme edilmiştir.  
 
Yayınlayan 
MEDEL – Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupa Hakimler Derneği 
Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42) 
10405 Berlin 
Germany 
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Olayların Kronolojik Sıralaması  
 
15 Temmuz 
22:30 -  Bazı askerlerce Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı. 
23:45  -  Devlet televizyonunda darbe bildirisi yayınlandı. 
00:04 – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullah Gülen’i darbe girişimi ile suçlayarak, Türk halkını 
darbeye karşı koyması ve direnmesi için sokaklara çağırışı, yargıya gerekeni yapması için talimat 
vermesi. 
04:30  - Ankara Başsavcısı başlatılan soruşturmalar hakkında kamuoyu ile bilgi paylaşması.  
05.30  - Cumurbaşkanı Erdoğan basin açıklaması yaptı ve başarısız darbe girişimini ‘Allah’ın lutfü‘ 
olarak tanımlaması.   
09:00  - 140 Yargıtay üyesi, 48 Danıştay üyesi , 2 Anayasa Mahkemesi üyesi ve 5 Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu üyesi, 2745 ilk derece hakim ve savcısı ile birlikte gözaltına alındı.  
14:00  - 2745 hakim ve savcı Kurul tarafından görevlerinden uzaklştırıldı.  
22:00 – Görevden uzaklaştırılan hakimlerin isimleri liste halinde internet sitelerinde ilan edildi. 
Listelerde pek çok yanlışlıklar vardı, emekli edilen hakim ve savcılar, yaşamını yitirmesine ragmen 
Ahmet Biçer adında savcı listede yer alıyordu.  
21Temmuz -  Olaganüstü Hal Yönetimi ilan edildi.   
24 August   - 2847  hakim ve savcı savunma hakkı dahi tanınmaksızın görevlerinden atıldılar. Bu sayı 
4500’e kadar ulaştı, 2500’ye yakın hakim tutuklandı, bunlardan 600 kadarı tek kişilik hücrede 
tutuluyor.  
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Mektuplar 
[1 - 16/7/2016] 
Sayın Meslektaşlar, Görüldüğü kadarıyla bir darbe girişimi var.  
Bir hakim olarak, ve tecrübeli bir yurttaş olarak, gerçekte ne olduğunu ifade etmek hiç de kolay değil.  
Bu ciddi ve organize kalkışma, neyse ki Erdogan‘ın müdehalasi sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.  
Ta en baştan, tüm hükümet yetkilileri ve Erdoğan oldukça rahat görünüyordu, tüm bu olanlardan 
Gülen’I sorumlu tuttular. Darbeciler Gülenist olarak afişe edildi.  
Erdogan dünkü yapmış olduğu konuşmada, binlerce sivilin ölümü ve yaralanmasına neden olan bu 
vahim olayı, Allah’ın lutfü olarak tanımladı, bu vesileyle askeriyede temizlik yapacağını ifade etti. . 
Bu sözlerden anlaşılacağı üzere, çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok.  
Resmi ajanslara bakıldığı kadarıyla muhalif olan Kurul Üyeleri, Yüksek Mahkeme üyeleri, hakimler 
ve savcılar -ki bunların çoktan kara listeye alındıkları anlaşılıyor- Gülenci olarak afişe edildiler ve 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca göz altına alındılar.  
Bu bizim için sürpriz değil!... 
Bu haberler bazı hadiselerin habercisi! burokraside, yargıda ve askeriyede dalgalar halinde görevden 
almalar, tutuklamaların gelmesi şaşırtıcı olmamalı…Belkide hükümetin muhalefete yönelik en büyük 
temizlik operasyonu kapıda olabilir… çok yakında…  
Sonuç olarak, bu noktadan sonra, hiçbir şey sürpriz olamaz…  
Garip olan çokca şey yaşandı… 
Göreceğiz bu kalkışma el koymaya yol açabilir… 
Sizin destekleriniz çok önemli… 
 

[2 - 16/7/2016] 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu -HSYK 2. Daire toplam 2745 hakim ve savcıyı görevinden 
uzaklaştırdı. Çok muhtemel Gülenci olmaları nedeniyle…  
Görevden alınan hakim ve savcıların listesi henüz yayınlanmadı… 
Ben de listedeyim bazı polisler beni ve eşimi gözaltına almaya geliyorlar. Elveda dostlar.   
 

[3 - 16/7/2016] 
2 ve 9 yaşındaki çocuklarımı yakınlarıma bıraktım. Polisin gelip kapımı çalmasını bekliyorum, çok 
ağır. Eşim ağlıyor.   
 

[4 - 16/7/2016] 
Değerli meslektaşlarım,  
Bende görevden alındım ve tutuklandım. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Sadece işimi yaptım, 
çok bildiğiniz üzere hükümetin yargıya olan müdehalalerini eleştirdim. Birbirimizi tekrar 
göremeyebiliriz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. İletişim kurma şansımız olmayacak.  
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[5 – 17/7/2016] 
Evdeyim ve hala bekliyorum. X bir kaç saat önce gözaltına alındı. Sadece söyledikleri silahlı terör 
örgütüne üye olmak. Hakkındaki iddiaları ve delilleri sormasına ragmen, hiçbir açıklama yapılmadı. 
Sessiz kalma halkkını kullandı. Şimdi evinde arama yapılıyor.  
 

[6 – 17/7/2016] 
Sevgili arkadaşlar, meslektaşlar; meslektaşımız X gözaltına alındı. Tek neden, bir hakim isminden 
bahsetmiş, o da fişlenen hakimler listesinde, hepsi bu. Diğer iki şehirdeki meslektaşlarımız adli 
kontolle serbest bırakıldılar. (Yurtdışı yasağı var. )  
 

[7 – 18/7/2016] 
Ben ve eşim gözaltına alınıyor.  
 

[8 – 20/7/2016] 
Bugün serbest bırakıldım, fakat yarın ne olacağını bilmiyorum. Cadı avına dönüştü. Savcının itiraz 
hakkı var. Bu nedenle tekrar hapse girebilirim. Lütfen ülkenizdeki ve Avrupadaki yetkilileri 
yaşanılanlardan haberdar edin. Ülkede durum giderek kötüleşiyor. İyi şeyler yapmaya devam edin. 
Ailem ve X’in ailesi darma dağın oldu. Görevden uzaklaştırıldık, artık hakim değiliz.   
 

[9 – Tarihsiz] 
Herşeyden önce dosyalarımızda gizlilik kararı var. Bu nedenle, dosyamızdaki tanık beyanları, 
iddianame, mahkeme kararları vs. hiçbir şey hakkında bilgi alamıyoruz. Ceza yargılaması bizi tehlike 
altına itiyor.  
İkincisi, HSYK tarafından hazılanan listenin iki yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığı, kurul başkanı 
tarafından itiraf edildi.  
Üçüncü olarak, gözaltı süreci şehirden şehire değişiyor. Bazı şehitlerde 4 gün bazılarında bir gün. 
Olağanüstü halin ilanı ile birlikte bu süre 60 güne kadar çıkabilir. Hükümet bunun üzerinde çalıştığını 
kamuoyuna duyurdu.  
Dördüncü olarak, kimse avukatlarıyla görüşemiyor, hatta tutuklu ve gözaltında olanlar dahi. Gözaltu 
süresince Adalet Bakanlığına bir dilekçe yazdım, avukatla görüşme hakkım olduğunu, bunun 
sınırlandırlamayağını ifade ettim. Bu dilkçe elimde yok. Olsa dahi gizlilik kararı nedeniyle sizle 
paylaşamam.  
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Avukat X: 
"…şu aşamada yapılabilecek hukuki ve fiili 
yardımın, davaları alarak alınan riske oranla çok 
ehemmiyetsiz olacağına dair kuvvetli öngörü 
nedeniyle… affınıza sığınarak talebinizi 
üzülerek reddediyoruz…” 

 
Beşincisi, aile bireyleri hapishanelere ve gözaltı merkezlerine ulaşamıyor.  
Altıncısı, hava çok karanlık. Kimse kimseye ulaşamıyor, buna ailemiz ve avukatımız da dahil. Bu 
nedenle, bizden döküman beklemeyin. Herşey kapalı ve gizli. Olağanüstü hal altında şehirlerin 
üzerinde helikopterler uçuyor. İnternete erişim sınırlı, olağanüstü hal hükümete insan haklarını 
sınırlama konusunda geniş yetkiler veriyor.  
Yedinci olarak, yetkili birisine ulaşmanız dahi mümkün değil, bu yargıya müdehale olarak 
değerlendirilip yeni bir ceza soruşturması olarak karşınıza çıkabilir.  
 

[10 – Tarihsiz] 
Aşağıdaki linkde (…) 16 Temmuz 2016'da açığa alınmış hakim ve savcıların ismini göstermektedir. 
Listede yer alanların bazıları tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Açığa alma listesi aynı zamanda 
gözaltına alıncaklar listesi. Önce HSYK’nın görevden alma işlemi üzerine, sonrasında  savcılar 
soruşturma başlattı ve mahkemeler listede yer alan hakimlerin  çoğunu hapse attı (tutukladılar). 
Sadece listede bir kişi dışında, gerisi ya tutuklandı ya da gözaltına alındı. Listede yer alan Snç A.B iki 
ay önce yaşamını yitirmesine ragmen tutuklanacaklar listesinde yer alıyordu.  
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Darbe girişiminin üzerinden henüz 6 
saat geçmişken, tutuklanacak 
hakimlerin listeleri bazı internet haber 
sitelerinde yayınlandı.  

 

  
Bu da açıkca gösteriyor ki listeler darbe girişinden önce hazırlanmıştı. Tuttuklanacak idari hakimlerin 
isimleri haberlere yansımadı ancak, what’sup groplarında paylaşıldı.  
 

[11 – Tarihsiz] 
Sevgili meslektaşlarım, 
Bugün ben de dahil olmak üzere 2847 hâkim ve savcı meslekten daimi olarak meslekten atıldı. Hakim 
ve savcıların hiçbirine kendilerini savunma hakkı dahi verilmedi. Yani savunma hakkımızı dahi 
kullanamadan görevlerinden alındılar. Görevden alınan hakimler 10 gün içinde Kurulun kararına 
karşı, Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Genel Kurulda itirazın reddedilmesi üzerine 60 gün içinde 
Danıştay'a (yüksek idare mahkemesine) itiraz etme hakkı var. Danıştaya yapılacak başvuru, ikinci 
aşama.  Danıştayın nihai kararından sonra hakimler 30 gün içinde insan hakları ihlali iddiasıyla 
Anayasa Mahmekesine başvurabilirler. Tüm bu başvulardan sonuç alınamaması halinde, 6 ay içinde 
AİHM’ne başvurulabilir.  
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2847 Hakim ve savcının 
toplu halde ihraç edilmesine 
ili şkin, HSYK kararı.  

  
 
 

[12 – Tarihsiz] 
İlk Olağanüstü Hal Kararnamesi bugün yürürlüğe girdi. Kararname aşağıdaki yeni düzenlemeleri 
getirmiştir; 
1. Gözaltı süresi 30 güne kadar uzatılabilir, 
2. Hakim ve savcılar da dahil olmak üzere şüpheli listesinde bulunan kamu çalışanlarının tümü, 
herhangi bir disiplin soruşturması olmaksızın görevlerinden çıkarılabilecekler, Kararnameye göre, 
Gülen Hareketiyle herhangi bir seviyedeki bağlantı meslekten atılmak için yeterli kabul edilmektedir. 
Bu konuda idarenin değerlendirmesi yeterli olup, bunun ispatlanmasına gerek görülmemiştir, 
3. Kararnameye ekli liste uyarınca YARSAV bugün kapatılmıştır. Artık YARSAV diye bir 
kuruluş bulunmamaktadır, 
4. Eğer mahkeme karar verirse tutuklu veya gözaltındaki kişilerin avukatlarıyla görüşmeleri 
engellenebilir, 
5.  Ailelerin ziyareti sınırlandırılmıştır,  
6. Müvekkil ile avukat arasındaki görüşmeler kaydedilebilecek. Konuşmalarında şüpheli 
herhangi bir husus görülür ise mahkeme tarafından şüphelinin avukata ulaşma hakkı engellenebilecek,  
7. Tutuklu veya gözaltında bulunan kişiler sadece 15 günde bir kez olmak üzere 10 dakika yakın 
ailesinden birisiyle görüşebilir. (Daha önce yürürlükte bulunan Yasaya göre gözaltında bulunan kişi 
haftada bir kez geniş ailesinden birisiyle veya ailesi dışında kendisinin belirlediği 3 kişiyle 
görüşebilmekteydi.) 
8. Bir kişi en fazla 3 avukat tarafından temsil edilebilir, daha fazla değil, 
Kararname uyarınca Gülen hareketiyle herhangi bir seviyede bağlantısı olan bütün özel kuruluşlara 
hükümet tarafından el konulmuştur. Bunun dışında, hakim savcılar ve kamu çalışanları herhangi bir 
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disiplin soruşturması olmaksızın görevlerinden çıkarılmışlardır. Devam etmekte olan davaların 
sonucunu beklemeye gerek görülmemiştir. Söylenecek herhangi bir söz yok. İsmimi belirtmeden bu 
emaili mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırın lütfen. 
 

[13 – Tarihsiz] 
Yargıdaki yeni durum: 
-Gözaltındaki bir şüpheliyi serbest bırakan bir hakim, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
başka bir şehre tayin edilebilir veya açığa alınabilir, 
-Hiçbir hakim, tutukluluk ve gözaltı tedbirleri için oluşturulan Sulh Ceza Hakimliklerine atanmak 
istememekte, 
-Tutuklama veya gözaltı kararı vermeyen bütün hakimler listeye eklenmekle tehdit edilmekte, 
gözaltındaki hakimler çok sınırlı olarak aileleriyle ve avukatlarıyla bağlantı kurabilmekteler. 
-Avukatların çoğu tutuklu veya gözaltındaki hakimleri savunmak istememekte, 
-Örneğin bir şehirde bir hakim 37 hakim ve savcının ifadesini alırken hiçbir soru sormadan hepsinin 
tutuklanmasına karar vermiş ve Ankara’dan bu şekilde yapmasının emredildiğini söylemiş. Aynı 
şehirde tutuklu birisinin elbisesini değiştirmesine izin verilmemiş, en temel ihtiyaçları karşılanmamış, 
hiçkimseyle görüşmesine izin verilmemiş,          
-Meslekten çıkarılan hakim ve savcılara dair listede 57 gün önce ölen bir savcının ismi de 
bulunmakta, 
-Buna karşın aynı listede, meslekten çıkarılan bazı hakim ve savcıların güncel görev yerleri yerine 2 
yıl önceki görev yerlerinin yazılı olduğu, 
-Bütün bu bilgiler meslekten atılan hakim ve savcılara ilişkin listenin en azından 2 yıl önce 
hazırlandığını gösteriyor.    
Kamu kurumlarındaki güncel durum; 
1. Milli Eğitim Bakanlığında 60.000 öğretmen meslekten çıkarıldı, 
2. Maliye Bakanlığında 2.000 kişi, 
3. Milli İstihbarat Teşkilatında 100 kişi, 
4. Askeri hakimlerin tamamı, 
5. 3.000’e yakın hakim ve savcı, 
6. Kamu çalışanlarından kimse yurtdışına çıkamaz, 
7. Kamu ve Özel Üniversitelerin bütün dekanları görevlerini bırakmak için zorlandılar ve bugün onlar 
istifa etmek zorunda kaldılar, 
8. Pek çok gazetecinin basın kartı iptal edildi, 
9. Bazı gazeteler toplatıldı ve yayın yasağı getirildi, 
10. Bazı akademisyenler meslekten çıkarıldılar, 
11. Yaklaşık 10.000 polis meslekten çıkarıldı, 
12. 247 mülkiye amiri meslekten çıkarıldı. 
Bu gece Olağanüstü Hal ilan edildi. Yani bütün insan hakları askıya alındı. 18 ile 60 yaş arasındaki 
insanlara zorla kamu görevi yaptırılabilir. Ve herşeye el konulabirlir.  
 

[14 – Tarihsiz] 
Bir hakim eşi tarafından bildirildi: 
(Hakim): Gözaltına alındı ve Tutuklandı 
Gözaltına alındıktan sonra hakim  ilk ve son defa eşiyle kontak kurabilmiş. Bir kaç dakikalığına 
telefonda konuşmuşlar. Sorguda  o‘na, darbe teşebbüsü sırasında kiminle beraber olduğu ve ne 
hakkında konuştukları sorulmuş. Hangi liseden mezun olduğu, hangi dershaneye gittiği, 2014 
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yılındaki HSYK şeçimlerinde sayıma katılıp katılmadığı, sayımı kaydedip etmediği gibi sorular 
sorulmuş.  
Tutukulu hakimin avukatının korktuğu için artık telefonlara cevap vermediğini bildirmiş. 
 

[15 – Tarihsiz] 
Bizim davalarımızla ilgili dosyalarda delil yok. Bunu, benimle birlikte cezaevinde olan meslektaşların 
dosyalarında gördüm. 
Sadece bir liste var. Savcılar sadece bir liste ve bu liste hakkında gizlilik kararı olduğunu ve bu 
nedenle bize hiçbirşey gösteremeyeceklerini söylüyorlar.   
 

[16 – Tarihsiz] 
Hangi üniversite hazırlık kursuna (dershane) gittin? 
Türkiye’den herhangi bir üniversiteye kaydolmak için “ulusal üniversiteye giriş sınavı” nı geçmeniz 
gerekmektedir. Türk eğitim sistemindeki yetersizlikler sebebiyle lise eğitimi esnasında sınav hazırlık 
merkezlerine gitmeniz gerekmektedir. 
Hazırlık kurslarının bir kısmının Gülencilere yakın olduğu söylene gelmiştir. Bu soruyu sorarak savcı, 
benimle Gülen arasında bir bağlantı var mı bunu öğrenmek istiyor. İronik bir şekilde çoğu 
politikacının çocukları buna Devlet Başkanı da dahil bu eğitim kurumlarından eğitim aldılar. Şurası 
da muhakkak su anda görev başında olan hakim ve savcıların çoğu ya da onların aile yakınları da bu 
merkezlerde sınavlara hazırlandılar. Ayrıca çok büyük ihtimalle, soruları soran hakim ve savcıların 
kendileri de bu merkezlere gittikleri için tutuklulara bu tarz soruları sorarken korkuyorlardı. ‘Sorulan 
diğer bir soru’ Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde oyların sayımına katıldınız mı? Bu 
sayım işlemini video ile kaydettiniz mi?  Sizin de bildiğiniz üzere son HSYK seçimlerinde üç ana 
grup adaylar vardı: 1- YARSAV, 2. Yargıda Birlik Derneği (hükûmet yanlısı) ve 3. Bağımsız adaylar 
(bunların bir kısmının Gülencilere ya da Gülen hareketine –şu anda terör örgütü olarak adlandırılıyor) 
olarak kendilerini tanıttılar. Bazı hakimler olağan her seçimde olduğu gibi bu seçim sürecinde de rol 
aldılar. Bu oyları bazılarının sayması gerekiyordu. Hakim ve savcıların bazıları mahkemelerde 
beklemek suretiyle secim sürecini gözlemlemek istedir. Bu tarz hakimlerin sayısı epeyce vardı. Bir 
çok hakim birbirine güvenmedi ve kendi oylarını hayatımızın diğer alanlarındaki seçimlerde olduğu 
korumak istediler. Savcılar niçin bu soruyu sordular? Bu soruyu soruyorlar çünkü hangi aday ya da 
grubu desteklediğimi öğrenmek istiyorlar. Kısaca, benim hangi adaya oy verdiğimi anlamaya 
çalışıyorlar. Verdiğim oya göre benim ne tarz bir hakim olduğumaa karar verecekler. (YARSAV, 
hükûmet yanlısı, bağımsızlar) Yargıda Birlik Derneğine (hükûmet yanlısı) oy verdiyseniz herkes bilir 
ki artık güvende olduğunuz çok acıktır. Size artık hiçbir şey olmaz. 2735 kişilik hakim listesinde 
Yargıda Birlik Derneğinden (hükûmet yanlısı) her hangi bir üye olduğuna inanmıyorum. Onlar, kendi 
üyelerini soruşturmalardan korurlar. Yargının şimdiki idaresi ve bu davalara bakan hakim ve savcılar 
Yargıda Birlik Derneğinin üyeleridir. 

 

[17 – 28/7/2016] 
Ankara Savcılığı, bugün, soruşturması halen devam eden 3049 hakim ve savcının tüm malvarlıklara el 
konulmasına karar verdi. 
Yurtdışına gitmeyin, çalışmayın, maaş almayın, mallarınızı satmayın.... 
Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Evimiz yok, arabamız yok, çocuklarımız için sağlık sigortası yok. Her şey 
her gecen gün daha da kötüye gidiyor. 
Artık ölmek zamanı. 
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[18 – 1/8/2016] 
Değerli meslektaşlar,   
Pek çok hukuksuzlukla birlikte, açıkça ifade etmeliyim ki evrensel hukuk ihlal edilerek mallarımıza el 
koyarak aile üyelerimizi sarsacak uygulamaya imza atıldı.  
Hatırlayacağınız üzere, Ankara Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği ( 
uluslarası hukuka aykırı bir biçimde kapalı devre sistemine göre çalışan mahkemeler hükümet 
tarafından yakın zamanda kurulmuştu.) kararıyla mallarımıza el konuldu, banka hesaplarımız 
donduruldu.  
Bu bizim icin nicin onemlidir? 
Bildiğiniz üzere, açığa alınmış hakimlere maaşlarının tamamı ödenmez, maaşlarının belli bir oranını 
alabilirler ve çok kısa bir süre içinde görevimizden atılacağımızdan ondan da yoksun kalacağız.  
El konulma işleminden dolayı, hayatımızı devam ettirebilmek için hiçbir malvarlığımızı satamıyoruz. 
Bu durum, bizim çocuklarımız, eslerimiz ve diğer yakın aile fertlerimiz için vahşi bir cezalandırmadır. 
Suçlu olduğumuz ispat edilene kadar hala suçsuzuz. Malvarlığımıza el konulması için hiçbir delil ve 
yasal dayanak yok. 
El koymaya ilişkin mevzuat ne diyor? 
5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. Maddesi “Taşınmazlara, hak ve alacaklara el 
koyma’’ düzenlemiştir. 
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 
Madde 128 – (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde 
edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa 
ait; 
a) Taşınmazlara, 
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 
c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba, 
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, 
e) Kıymetli evraka, 
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, 
g) Kiralık kasa mevcutlarına,  
h) Diğer malvarlığı değerlerine, 
Elkonulabilir. Somut olarak belirlenen bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin 
şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, el koyma işlemi 
yapılabilir. Bu madde kapsamında el koyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine 
Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen 
değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu 
süre talep üzerine iki ay daha uzatılabilir. (1) 
(2) Birinci fıkra hükmü; (2) 
a) Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91), (2) 
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
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8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç), 
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
13. Tefecilik (madde 241), (2) 
14. Zimmet (madde 247), 
15. İrtikap (madde 250) 
16. Rüşvet (madde 252), 
17. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),  
18. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 
316), 
19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) 
suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 
(madde 12) suçları, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar, 
Hakkında uygulanır. 
(3) Taşınmaza el konulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilir. 
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararı, bu araçların kayıtlı 
bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. 
(5) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba el konulması kararı, teknik iletişim 
araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka 
veya malî kuruma ayrıca tebliğ edilir. El koyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde yapılan bu 
kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir. 
(6) Şirketteki ortaklık paylarına el koyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu 
ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, 
ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.  
(7) Hak ve alacaklara el koyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl 
bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir. 
(8) Bu madde hükmüne göre alınan el koyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, 
Türk Ceza Kanununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma" başlıklı 289 uncu maddesi hükümleri 
uygulanır. 
(9) Bu madde hükümlerine göre el koymaya ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına ancak 
hâkim karar verebilir. 
21 Şubat 2014 tarihinde, bu madde değiştirildi ve bu maddeye yeni bir koşıl eklendi. Yeni 128. 
Maddeye göre, el koyma kararı ancak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle yapılabilir.    
Olağanüstü Halin ilanından sonra, 668 No’lu OHAL KHK yürürlüğe girdi ve bu KHK’nın  
3/i maddesine göre Sulh Ceza Mahkemeleri ilgili idarelerin raporlarını beklemeden el koyma kararı 
verebilirler. Acil hallerde ise savcılar 5 gün içinde ilgili hâkimin onayını almak şartıyla el koyma 
kararı verebilirler. 
Yukarıda yazılı maddelerden de anlaşılacağı üzere, OHAL KHK ve 5171 Sayılı Türk Ceza 
Muhakemesi Kanununun her ikisi de su şartlardan birini aramaktadır; bu malvarlıkları ya suç 
neticesinde elde edilmiş olmalı, ya da soruşturması yapılan suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe 
olmalıdır. Oysa el konulan varlıklarımız, devlet maaşı ile elde edilen malvarlıklarıdır. Biz 
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malvarlığımızı HSYK’ya belli aralıklarla beyanda bulunuruz. Eğer kaynağını izah edemeyeceğimiz 
bir malvarlığı söz konusuysa zaten bu suçtur ve cezai ve idari soruşturmayı gerektirir. Bu el koymalar 
ise gücün illegal ve keyfi kullanımıdır ve açıkça kanuna aykırıdır. Bu el koymalar bizi mahvedecek 
çünkü bu korkunç günlerde satabileceğimiz hiçbir malımız yok. 
Aslında, hükûmet gerçek niyetini göstermiştir. Geçen hafta daha el koyma kararları verilmeden önce, 
arazi ve taşınmazlardan sorumlu idarenin ilişkili Bakanı şunu ifade etmiştir: “Tapu kayıt idaresine 
emir verdim, hakkında şüpheli olduğuna dair iddialar bulunan hiç kimse mallarını devredemeyecek ve 
satamayacaktır. Her işlemden önce polis ve savcılığın görüşü alınacaktır.” Kamuoyu açıklamalarından 
da anlaşılacağı üzere onlar şimdiden kimin suçlu olup olmadığına karar vermişler. Bu çok rezil bir 
durum. Biz sadece yargı tarafından değil eş zamanlı olarak yürütme tarafından da yargılanıyoruz. 
 

[19 – Tarihsiz] 
X, 2 yıl boyunca YY şehrinde görev yaptıktan sonra Y şehrine yargıç olarak atandı. Terör suçlarının 
yargılandıgı özel yetkili mahkemelerde görev almıştı. Nihayet memleketine tayin edildi. Yeni bir 
hayata başlayacağını düşünüyorken, gözaltına alındı ve sonra meslektaşları tarafından hakında kesin 
delilller ve somut gerekçeler olmadan silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve darbe girişiminde 
bulunduğu gerekçeleri ile tutuklandı, ancak sorguda sadece, 2014 HSYK seçimlerinde kime oy 
verdiği soruldu. Malvarlığı Türk Hükümeti tarafından da el konuldu ve kaldığı evi tahliye etmek 
zorunda kaldı. 
 

[20– Tarihsiz] 
Ben Türkiye'de 17 yaşında bir gencim. Türkiye'de başarısız darbe girişimi gerçekleştiğinde, ailemle 
tatilimizi yapmak için Avrupadaydık. Babam savcıydı ve annem yargıçdı. Tatilden sonra Türkiye'ye 
döndük, çünkü masum olduğumuzu biliyorduk, ancak darbe günü Avrupa'dan dönmemize rağmen 
kaçma şüphesi nedeniyle ailem hapse atıldı. Banka hesaplarımıza ve özel mülklerimize el konuldu. 
Avukatlar tehdit altında oldukları için kendimizi savunacak avukat bulamadık, zaten paramıza el 
konulduğu için için avukatlık masraflarını da karşılayamazdık. Devlet tarafından atanan avukatlar da 
sadece usul yerini bulsun diye duruşmalara katıldılar, bizlere yardımcı olmadılar. Avukatlarla yapılan 
görüşmeler yasalara aykırı olarak kaydedildi ve dinlendi.  
Bir ay önce ailemi hiç bir gerekçe göstemeksizin sebepsiz bir biçimde, cezalandırmak için bir hücreye 
koydular. 120 gün geçti, hala annemle herhangi bir iletişim kuramadım. Yetkililere sebebini sormama 
ragmen cevap alamadım. Babam ile annemin dosyadaları aynı ve davaları arasında bir fark yok.  
Annemi geçen hafta evimizden 5 saatlik uzaklıkta olan Y.'de farklı bir hapishaneye transfer ettiler ve 
hapishaneyi aradığımızda, onunla temasa geçmemizin hala yasak olduğunu söylediler. Dilekçelerime 
herhangi bir cevap alamadım. Dediğim gibi annemi en son gördüğümden bu yana 4 ay geçti. 
Yapılanlar tamamiyle keyfi ve hukuksuz. Ben sadece annesini görmek isteyen bır evladım ve ben 
nasıl bir tehlikeye neden olabilirim ki! 
 

[21 – Tarihsiz] 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyim. Türkiye'de 15 Temmuz başarısız darbe 
girişiminin ardından, hâkim olan babam kanuna aykırı olarak, yasal bir dayanak olmaksızın, somut ve 
yasal deliller ortaya konulmadan tutuklandı ve işinden kovuldu. Yıllardır ülkesine onurlu bir yargıç 
olarak hizmet eden babam böyle feci bir olayla yakınan uzaktan alakası olamaz. Kendisiyle birlikte 
140 meslektaşı (yalnızca Yargıtay üyeleri 140, toplam görevden atılan yargıç sayısı yaklaşık 4000) 
hakkındaki darbe suçlamasını duyduktan sonra dahi kaçmayı düşünmedi, evde polisi beklemeyi tercih 
etti. Babamın tutulduğu Kapalı Cezaevi, yeni yapılmış ve altyapısı tamamlanmamış bir binadır. Bu 
nedenle hijyen sıkıntılarının yanısıra ısıtma, elektrik ve su tesisatları tamamlanmadığı gibi birçok 
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eksikliği de mevcuttur. Kasıtlı bir biçimde zor koşullar altında tutuluyorlar.  Böylece psikolojilerini 
bozarak hiçbir şekilde işlemedikleri bir suçu kabullenmeleri amaçlanıyor, kabul etmedikleri bir suçun 
itirafçısı olmaya zorlanıyorlar. Babamla birlikte yaklaşık 140 eski yüksek mahkeme üyesi kötü 
koşullar altında hapishande tutuklu bulunmaktadır. 
Bu arada, darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü halden yararlanan hükümet, muhalifleri 
susturmak ve ülkedeki tüm medyayı kendi çizgisine getirmek amacıyla muhalif gazetecileri 
tutuklamaya devam ediyor. Öyle ki sıradan vatandaşlar bile, sosyal medya üzerinden muhalif siyasi 
görüşlerini paylaştığı için tutuklandı ya da gözaltına alındı. Öte yandan, hükümet yanlısı medya ve 
sosyal medya hesapları muhalifleri hain ilan etmeye, hakaret etmeye ve aşşağılamaya devam ediyor. 
Bu yolla hükümete muhalif kişilere karşı ayrımcılık, ötekileştirme ve nefret söylemleri arttırılarak bu 
kişilerin toplumdan soyutlanmasını hedefliyor. Dolayısıyla bu durum da bizlerin toplumdan 
dışlanmasına ve bu dışlanmaya eşlik eden bizlere yönelik kaotik ve güvensiz bir atmosfer yaratılıyor. 
Geçenlerde, büyükbabam akıllı telefonuna “bylock” olarak adlandırılan programı yüklediği iddiasıyla 
gözaltına alındıktan 4 gün sonra parmaklarındaki rahatsızlık nedeniyle akıllı telefonu kullanamadığı 
gerekçesiyle serbest bırakıldı. Kısacası, baskılar ve keyfi uygulamalar Damoclesin kılıcı gibi 
başımızın üzerinde asılı duruyor. Bu arada, 2008'den beri kanser hastası olan annem, yakın zamanda 
yaşadığı talihsiz ve stresli olaylardan sonra kanserinin hızla yayılması nedeniyle tekrar kemoterapiye 
başladı. Fiziksel olarak engelli olması nedeniyle erken emeklilik hakkını edinmiş olmasına rağmen, 
son kararnameyle gerekçesiz olarak işten çıkarıldı. İşten çıkarılmasından 100 gün sonra tıbbi tedavisi 
zorunlu olan sağlık sigortasından mahrum bırakılacak. 
Avukatlık stajını yeni bitiren kız kardeşim, darbe girişiminde bulunmakla suçlanan bir babanın kızı 
olduğu için hukuk firmalarına yaptığı başvuruları seri olarak reddedildi. 
Onurlu ve saygın insanlar olarak yaşıyorken, hayatlarımız aniden altüst oldu. Türkiyedeki yetkililerin 
başvurularımıza karşı tarafsız ve adil olmadıkları için; sizleri, maruz kaldığımız zulümleri, sürmekte 
olan haksızlıkları ve hukuksuzlukları anlatmakta son merci olarak gördüğümüzden, tüm bu 
yaşananları sizlerin bilgisine sunmayı düşündük.  
En derin saygılarımla 
 

[22 – Tarihsiz] 
Ben bir yüksek mahkeme hakiminin kızıyım. Babam Türkiye'de 30 yıldan fazla bir süre Yargıtay’da 
yargıç olarak görev yaptı. Kendisine karşı hiçbir suçlama veya delil olmaksızın, 2 aydan fazla bir 
süredir hapiste tutuluyor. Babamın hiçbir şekilde hiçbir dini cemaat ile bağlantısının olmamasına 
ragmen, bir dini cemaatle bağlantısı olmakla suçlanıyor. Her zaman sadık bir laikti. Erdoğan rejimini 
yıllardır, yapmış oldukları yolsuzluklar ve laikliğe karşı tutum ve davranışları nedeniyle eleştirirdi. 
Hükümetin okullarda engelleyemediği uyuşturucu kaçakçılığını dosyaları hakkında karar verdi. 
Yargıtay yargıçları, Anayasa tarafından verilen en yüksek meslek güvencesine sahiptir. Bir yüksek 
mahkeme yargıcının görevinden uzaklaştırmak için yasada belirtilen prosedürün uygulanması 
zorunludur. Babamın görevden alınma şekli Anayasaya ve Uluslararası Hukuka aykırıdır.  
Ailesi olarak, kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin delillerimiz var. Kendisine bazen yemek 
verilmediği gibi temiz su da verilmiyordu. Uluslararası Kuruluşların bu hukuka aykırı uygulamaları 
göz ardı etmesinden dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Lütfen bana babama yardım etmenin bir 
yolunu gösterin. Ben lisede okuyan genç bir kızım. 
Babam onurlu ve saygın bir yargıçtı, işinde çok başarılıydı, mesleğe başladıktan 6-7 yıl sonra müfettiş 
olarak terfi etti ve birkaç yıl hizmetten sonra baş müfettiş olarak terfi etti.  Babam teftiş işlerinden 
dolayı sürekli seyahat halindeydi. 
15 Temmuz'dan sonra hayatım tamamen değişti. Babam "terör örgütü" ne üye olmak suçundan 
tutuklandı. Babam ne yapmış olabilirdi ki anlamaya çalışıyorum. Neden yetkililer tarafından, babama 



Türk Yargısından Mektuplar 2016 - 2017 

 17 
 

 

   

4 aydır kendisini savunması için bile olsa, bir şans dahi verilmedi. Neden bütün paramızı aldılar? 
Neden bu insanlar bu kadar kötü, neden insan haklarına saygı duymuyorlar? Neden kimse bizi 
dinlemiyor?  
 

[23 – Tarihsiz] 
Ben tıp doktoruyum. 12 yıldır savcı X ile evliyim ve 2 oğlumuz var. Kocamın, sorguda belirtiği gibi, 
ben, çocuklarımız ve kocam 15 Temmuz akşamı evdeydik. Darbe girişimini televizyonda görünce çok 
korkmuştuk. 16 Temmuz akşamı kocamın ismini hakimlerin ve savcıların kovuşturma listesinde 
gördüm. 
17 Temmuz sabahı kocama Y. adliyesinden bir telefon geldi.  Bu çağrıdan sonra adliyeye gitti ve 
ofisinde tutuklandı ve o andan itibaren hayatımız alt üst oldu. 
Bu darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer alan bir terör örgütü tarafından gerçekleştirildi. 
Kocamın ve diğer (yaklaşık 3000) hâkim ve savcıların herhangi bir kanıt olmaksızın darbe girişimi ile 
nasıl ilişkilendirildiğini anlayamıyorum. Polis, evimizi ararken yanında savcı yoktu ve sanki bizler, 
ülkesine ihanet eden suçlularmışız gibi davrandı. 4 gün gözaltında tutulduktan sonra kocam 
mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, onu herhangi bir kanıt olmadan terör örgütü üyesi olduğu 
ğerekçesiyle tutukladı.  
20 Temmuz akşamı kocam Y.'ye kapalı cezaevine gönderildi. Medyada kocam gibiler için “ölüm 
cezası geri gelebilir” şeklinde haberler yer alıyor ve eşim suçlu olmamasına rağmen tutuklu, tüm 
bunlar psikolojimi bozdu. 
Ne bana ne de avukatımıza ilk 10 gün boyunca kocamla hiçbir şekilde görüşmemize izin verilmedi. 
Kocamın içeriden itirazları ve avukatımızın dışarıdan itirazları reddedildi. 10. gün sonra sadece kısa 
bir görüşme yapabildim. Olağanüstü Hal Kararnamesi metnini talep etmesine rağmen cezaevi 
yönetimi isteğini yerine getirmedi.  h 
2847 hâkim ve savcının mal varlığı donduruldu. 
Yaşadığımız lojmanları 15 gün içinde boşaltmamız istendi. Kocam ve diğer hakimler ve savcılar 
24/08/2016 tarihinde Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından işlerinden atıldılar. Kocam 42 
gündür suçsuz yere cezaevinde. Toplum tarafından damgalandık, mesleğimizle ve birlikte yaşama 
hakkımız bizden alındı. Yapılan bunca haksızlık karşısında kendimizi savunma hakkımız dahi 
verilmiyor.   
Kocam iyi bir babadır. Çocuklarımıza çok değer verir. Politikaya ilgi duymaz. Hayatındaki en önemli 
iki husus adalet ve ailesidir. 
Kendimi her yönden umutsuz hissediyorum.  
 

[24 – Tarihsiz] 
Kocam Y'de hakimdi. 16 Temmuz 2016'da görev başında iken, açığa alındı ve aynı zamanda hakkında 
gözaltı kararı alındı. Kocamla birlikte 2846 hâkim ve savcı için de aynı kararın verildiğini 
öğrendiğimizde hepimiz şok olduk. Darbeden sadece 12 saat geçmişken kocamla birlikte bunca 
meslektaşının darbeden sorumlu tututulmasını hala anlayabilmiş değilim. Kocam darbe olduğunda 
mahalledeki cafede kâğıt oynuyordu. 
Kocam iki gün gözaltında kaldı, sonra sorguya alındı. Savcı ona şu soruları sordu: 
Darbe girişimi sırasında neredeydin? 
FETÖ’yü biliyor musunuz, siz veya çocuklarınız herhangi bir FETÖ okulunda okudunuz mu, eşiniz 
FETÖ ile ilişkili mi? 
FETÖ ile ilişkili herhangi bir arkadaşınız var mı? Eğer varsa, isimlerini söyle. 



Türk Yargısından Mektuplar 2016 - 2017 

 18 
 

 

   

Kocam o gece nerede olduğunu kanıtladı. Ancak savcı bunu dikkate bile almadı. Ayrıca kocam FETÖ 
ile hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Ama sonuçta, sadece 10 dakika süren duruşma ile 
tutuklandı. 
Diğer bir şok uygulama ise, onları 6-7 kişilik gruplar halinde getirdiler ve kişi başına yalnızca 3-4 
dakika dinlediler. Bu yasaya aykırı değil mi? Avukatımız, duruşmadan sonra bir savcının telefonla 
konuşurken şunları söylediğini ifade etti “bu kanıtlarla kimseyi tutuklayamayız, fakat liste yukarıdan.”  
Kocam hakkında suç kanıtı yok ama 20 Temmuz 2016'da tutuklandı ve Y. hapishanesine yollandı. İlk 
dört günde, ondan hiçbir bilgi alamadık. Hayatta mı veya öldü mü bilmiyorduk. Onun için çok 
endişelendim. Geceleri uyuyamadım.  Dört günden sonra onun hakkında bilgi alabildik. Sonra 
Cezaevinde kapalı görüşme şeklinde ziyaretler başladı. Ancak 48 gün geçmesine rağmen, hala O’nu 
ziyaret edemiyoruz. Normalde ayda bir kez açık ziyaret hakkı var. Mektuplaşmamıza izin vermediler. 
Kocam ve arkadaşları yetkililere dilekçe yazmalarına rağmen, dilekçeleri yetkili kişilere ulaştırılmadı. 
Eşlerimize kalem ve kağıt verilmedi. Bundan dolayı hiçbir şey yazamadılar. Kocam son 48 gün içinde 
avukatını yalnızca bir kez gördü. Avukatı ile olan görüşmede bir gardiyan onları izliyordu. Herhangi 
bir suçlamada bulunmadılar. 2016 yılının Temmuz ayında eşimin mahkemeki odasına kendi kişisel 
eşyalarını almak için gitmiştim. Odanın kapısında adı silinmişti ve odası izinsiz aranmıştı. Neredeyse 
odasına giremedim. Kocamdan kalan eşyalarını bir tutanak karşılığında alabildim.  
24 Ağustos 2016 Çarşamba günü HSYK, kocam ile birlikte 2846 hakimi ve savcıyı tek bir karar ile 
attı. Daha sonra 2 Eylül 2016 tarihinde HSYK yine bir çok hakim ve savcıyı görevinden aldı. 
Toplamda 3390 hakim ve savcı atılmıştı. Atılan hakim ve savcıların isim ve sicillerinin internette 
yayımlanmasından dolayı, bir çoğunun karısı da eşleri nedeniyle işlerinden atıldılar. Hatta çoğunun 
çalışma lisansı dahi ellerinden alındı. Ben bir öğretmenim ve yetkililerin beni kovacaklarından 
korkuyorum. Bu yüzden size bu e-postayı bir cafeden ve farklı e-posta adresinden gönderiyorum. 
 

[25 – Tarihsiz] 
Ben şu anda Y yerinde T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan 
Cumhuriyet Savcısı X'in eşiyim. Eşim Y' de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, FETÖ / PDY 
terör örgütüne üye olmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. 
Memurlara yönelik, meslekten çıkarılma, görevden uzaklaştırılma yaptırımları yargı denetimi dışında 
tutulmaktadır. İddia ve savunma arasındaki denge altüst edildi ve koşullar savunma aleyhine daha da 
kötüleşti. Ceza evlerinde tutuklulara karşı şiddet, tehdit ve kötü muameleye ilişkin iddialar yaygınlaştı 
ve bu kişilerin malvarlıklarına el konulması da ayrıca açıkça Anayasal güvencelere aykırıdır.  
Özellikle Anayasal güvence olan adil yargılanma hakkı ile doğal hâkim güvencesi ihlal edilmiştir. 
Öte yandan, 07 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Anayasal değişiklikle birlikte, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun yapısında değişiklik yapıldı, HSYK üyelerinin adaylık usulü ve HSYK’nın yapısı 
değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte hâkim ve savcılara kurul üyesi adayı olabilme ve HSYK üyelerini 
seçebilme hak ve yetkisi getirildi. Demokratik bir hukuk devletinin ilkeleriyle uyumlu olan bu yeni 
yasal düzenlemeler maalesef uygulamada seçimleri kaybedenlere karşı seçimleri kazananların haksız 
ve yasadışı uygulamalarının mazereti haline geldi.  
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun tarihine bakıldığında, örneğin sadece son iki yıl ele alınırsa 
yapılan hukuksuzlukların ne denli büyük olduğunu anlamaya yeterli olacaktır. Seçimleri kazanan 
Yargıda Birlik Derneği üyelerinin daha yüksek makamlara nasıl yükseltildiği, seçimleri kaybeden 
diğer hakimlerin görevlerinden ve unvanlarından nasıl uzaklaştırıldıkları dikkatle incelendiğinde ne 
demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.  Şuna inanıyorum ki, önemli davalar ve soruşturmalardan 
öncesinde verilen kararlardan sonra hâkim ve savcılara yönelik atamalar incelendiğinde, yapılan 
hukuksuzluklar bariz bir biçimde anlaşılacaktır.   
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Şunu da belirtmek isterim ki, 15 Temmuz 2016 tarihli Darbe (!) girişiminden hemen bir gün sonra, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından bir toplantı düzenledi ve bu toplantının akabinde 
yaklaşık üç binden fazla hâkim ve savcı açığa alınıp, yargılanmaları için adli dokunulmazlıkları 
kaldırıldı. Daha sonra yaklaşık iki binden fazla hâkim ve savcı da başarısız darbe girişiminde 
bulundukları suçlamasıyla HSYK tarafından mesleklerinden tamamiyle ihraç edildiler. 
Kocam yasadışı bir şekilde tutuklandı. İzah edeyim; 
1- Ne tutukluluk kararında ne de daha sonraki tutuklamaya devam kararında, kendisinene atfedilen 
suçların neler olduğundan söz edildi. 
2- Yine ne tutuklama gerekçesinde ne de tutukluluk halinin devamı kararında tutuklanma gerekçeleri 
somut bir şekilde asla yazılmadı, belirtilmedi. Eğer serbest bırakılırsa, kaçma şüphesinin ya da 
delilleri karartma şüphesinin varlığı kararlarda yer almadı. Ayrıca: 
a) Tüm malvarlıklarımıza el konuldu. Hükümet tarafından uygulanan önlemlerin bir parçası olarak, 
eşimin banka hesapları bloke edildi ve kullanıma kapatıldı. Bu nedenle hiç parası yok. 
b) Eşim kendisine yönelik soruşturmanın olumlu bir kararla sonuçlanacağına ve mesleğine geri 
döneceğine şiddetle inanıyordu. Bu nedenle kaçmak için de bir nedeni yoktu. 
c) Kocam tutuklanmadan önce kaçmaya çalışmadı. Kendisi, telefonla aranarak davet edildiği yere 
hemen gitti. Yine de tutuklama kararı veya tutukluluğun devamı ile ilgili verilen kararlarda eşimin 
kaçma şüphesinin olup olmadığı konusuna yer verilmedi.   
Öte yandan, eşim her zaman “Kaçmadım ve kaçmayacağım çünki masum olduğumu ve hiçbir suç 
işlemediğimi biliyor ve inanıyorum.’’ derdi. 
d) Ne adli makamlar ne de idari makamlar eşim ile ilgili kaçma girişimi veya kaçma şüphesi ile ilgili 
herhangi bir tespit veya değerlendirme yapmamış ve daha da önemlisi, tutuklanma gerekçelerinde 
makul şüphe nedenleri asla belirtilmemiştir. 
3- Kocamın Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifade incelenmesi drumunda, sorguda sorulan soruların 
kendisine atfedilen suçlarla ilgili olmadığı çok kolayca anlaşılabilir. Kocama yöneltilen soruların 
düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili olduğu görülecektir  
İşte bazı sorular: 
* Hangi okullarda okudunuz? 
* Üniversitede okurken nerede kaldınız? 
* Üniversitede okurken sınıf temsilcisi ya da bir albüm komitesinin üyesi olarak çalıştınız mı ya da 
görev yaptınız mı? 
* Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde kime oy verdiniz? 
* Daha önce hiç hükümete karşı sosyal medyada paylaşımları yaptınız mı? 
* Arkadaşlarınızla hükümet aleyhine konuştunuz mu? 
Özetle, kocam mesnetsiz bir biçimde delil olmaksızın görevinden uzaklaştırıldı. İleri sürülen 
iddiaların hiçbirinin muhatabı olmadığı için görevden alma kararı son derece yersizdir. Suçların 
şahsiliği ilkesi gereği herkes yaptığı suçtan dolayı sorumlu olmasına rağmen, başkaların yaptığı iddia 
edilen suçlar nedeniyle sorumlu tutuluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil.  
 

[26 – Tarihsiz] 
Sorgu esnasinda hakim X, savcının elindeki liste disinda sunabileceği hiçbir delil olmadigini belirtti. 
Sorulan sorularin ve listenin hukumet tarafından hazirlanmis olduğunu düşünüyordu. Darbe esnasinda 
nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu, hangi liseden mezun olduğunu, hangi dershaneye gittiğini, 
Hakimler Savcilar Yüksek Kurulu için 2014’te yapilan seçimlerin sayimana katilip katilmadigini ve 
oylari kaydedip etmediği soruldu ve ardindan onune iki sayfalık uzun bir liste konuldu. Kendisi o gun 
serbest birakilan tek kişiydi. Savci verdiği bir karardan dolayi tehlikede olduğunu söyledi. 1500 
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kisiden oluşan yeni bir listeden bahsediliyordu. Herkesin o lisetede olma olasiligin vardı. Bu bilgiye, 
hukuksuz kararı sonucu meslektaşlarını tutuklayan hakim, gözyaşları içinde söylemişti.  
 

[27 – Tarihsiz] 
Değerli meslektaşlarım, 
Bizler, 3500 hakim ve savcı, herhangi bir delil olmaksızın, savunmamız alınmadan, darbeye 
katılmakla suçlandık, görevlerimizden uzaklaştırıldık. Hepsi bu değil, ülkemizde son dönemde 
yaşananlar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden daha kötü bir kabus.  
Herhangi bir kanıt göstermeden, meslektaşlarımızın, aile bireylerimizin, çocuklarımızın gözleri 
önünde ellerimiz kelepçelendi, tartaklandık, işkence gördük, tutuklandık, tecrit edildik. Karı koca aynı 
anda hapsedildi ve çocuklar yalnız kaldı. Çocuklar bu sebeple yetimhaneye gönderildi. Hamile 
meslektaşlarımız kötü muamele nedeniyle anne karnındaki bebeklerini yitirdi. Bazıları erken doğum 
yaptı. Şanslılarımıza çocuklarını emzirme hakkı verildi hapiste.  
Yazılanlar bir korku filmi senaryosu değil. Çıplak gerçeklik. Bu iki aydır yaşadıklarımızın özeti. Kişi 
kişi yaşadıklarımız.  
Yaşananlar soykırım olarak tanımlanabilir. Çünkü bize yönelik uygulamalar şahsımızın yanı sıra aile 
üyelerimizi, eşlerimizi ve çocuklarımızı da hedef alıyor. Eşlerimiz, hatta akrabalarımız bile, 
görevlerinden alındılar ve bazılarımızın çocuklarının devlet okuluna kaydedilmesine bile izin 
verilmedi.   
Birikimimizden elde ettiğimiz tüm varlıklarımıza ve bankalardaki hesaplarımıza el kondu. Kredi 
kartlarımız dahi bloke edildi ve ailemiz açlığa mahkum edildi. 
Tüm bu olayları herhangi bir kanıt olmaksızın gerçekleşti. Hakkımızdaki suçlamaları bilmeden 
gözltına alındık. Birçoğumuz dosya numaralarını bile bilmiyoruz, avukatlarımız tutuklandı ve bizi 
temsil edecek avukat bulmakta zorluk çekiyoruz, lehe karar veren yargıçlar görevden uzaklaştırıldı. 
188 Yüksek Yargıç, 4 Yüksek Kurul üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi Üyesi tutuklandı. 
Kısacası, yaratılan korku ve terör ortamı çerçevesinde, masumiyet ilkesi, suç ve cezaların şahsiliği 
ilkesi ve yasallık ilkesi vahşice katledildi.  
Tek isteğimiz adil yargılanmak. Çünkü darbe eylemlerine katılmadığımızı biliyoruz! Bu, Türkiye'deki 
yetkililer tarafından da bilinmektedir. Bu vahşetin sebebi, Hükümet tarafından desteklenen Yargı 
Teşkilatına (Yargı Birliği Platformu) kayıtlı olmamamız ve sonuç olarak muhalif olarak damgalanıp 
listelenmemizdir. Bunda hiç şüphe yok.  
Lütfen bize ulaşın. Bize ulaşmaya, iletişim kurmaya çalışın. Yaşananların ne kadar dehşet verici 
olduğunu göreceksiniz. Yetkililerle konuşun, avukatımızla konuşun, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine yaptığımız başvurulara bakın.  
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Göreceksiniz adil yarılanmanın olmadığını. 3500 hakim ve savcının delil olmaksızın görevden 
atıldığını. Biz yasaların insanıyız, darbeci değil. Herfırsatta darbeyi kınadık. Suçsuzluğumuzu ispat 
etme hakkı dahi tanınmıyor, ülkedeki soykırıma varan dehşet ortamında. Sizler derin sessizliğe 
gömülmüşlerin sesisiniz.  
21.9.2016 tarihinden beri tek kişilik hücrede tutuluyorum, hem de hiçbir sebep gösterilmeksizin.  
X (tutuklu hakim) 
 

[28 – Tarihsiz] 
6 yıl Cumhuriyet savcılığı yapmış kocam, X, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası gözaltına alındı. 
15 Temmuz darbesini, televizyondan öğrenen kocamın aramasıyla öğrendim. Kocam o aksam Y' 
şehrinde mahkemeden getirdiği dava dosyaları üzerinde çalışıyordu. Ben ise YY’de ailemin 
yanındaydım. Tarihinde pekçok darbe görmüş bir ülkenin vatandaşı olarak korktum. Kocamın adını 
16 Temmuz aksamı Sabah gazetesi web sitesinde darbeyle ilişkili hakim ve savcılar' başlığının altında 
gördüm. Haberi görür görmez ailemle Y'ye doğru yola çıktık. 17 temmuz sabahı, eşimin cumhuriyet 
başsavcısı ile toplantısından sonra mahkemeye gittik. O anda hayatımda ilk kez karşılaştığım ve 
kimsenin tecrübe etmesini istemeyeceğim bir olayla karşı karşıya kaldım.  
Kocama aşağıda belirttiğim sorular yöneltildi: 
Sen, eşin veya kardeşlerin eğitim hayatı içeresinde silahlı terör örgütüne ait bir evde veya yurtta kaldı 
mı? 
Önceden veya halen devam eden bir magazin-dergi üyeliğin var mı varsa hangi dergi(ler)? 
Bankada paran var mı, para transferlerini hangi banka üzerinden yapıyordun ve yapıyorsunuz? 
Terör yapılanması seninle iletişime geçti mi? 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerine katıldın mı, gözetmen miydin, kamera kaydı tuttun 
mu? 
Darbeden ne zaman haberin oldu? 
Eşimin bu sorulara cevabı hayır oldu. Eşime silahlı terör örgütüne üye olmaktan yakalama ve gözaltı 
kararı verilmişti. Karar alındığında üç buçuk yıldır aynı evde yaşıyorduk. Evimiz mahkeme kararı 
olmaksızın arandı. Arama esnasında, devlet tarafından verilmiş bir bilgisayara, kararları içeren bir 
adet USB flaş belleğe kızımızın oyuncak olarak kullandığı çalışmayan eski telefonuma ve içinde 
seyahat resimlerimiz olan CD’lere kopyasını almamıza izin verilmeksizin el konuldu.  
4 günlük gözaltı surecinden sonra eşime silahlı terör örgütüne üye olmaktan, hiçbir kanıt, örgütle ilgili 
bir eylem veya anayasal düzene aykırı bir hareketi olmamasına rağmen, tutuklama kararı verildi. 
Suçlamaları gördüğümde berbat bir ruh haline büründüm. 20 temmuzda eşim Y kapalı cezaevine 
nakledildi.  
Halkın idam cezası talebine cumhurbaşkanı ve politikacılar tarafından isteğiniz yerine getirilecek 
cevabi beni o donemde şaşırtan ve bana şok yaşatan bir başka olaydı. Çünkü idam cezasının geri 
getirilmesi fikri, masum olduğumuz halde darbe girişimi ile suçlandığımız bir dönemde ortaya 
atılmıştı.  
10 gün boyunca ne biz ne de avukatı eşimden bir haber alamadık. Eşimin içeriden, avukatın ise 
dışarıdan yaptığı bütün itirazlar reddedildi. 10 günün sonunda ancak kapalı görüş ile görüşebildik. 
09.08.2016’da ancak vekalet alabildik. Açık görüş yasaktı. Telefonla görüşme hakkını 15 günde bir 
olmak üzere 18.08.2016 itibari ile alabildik.  
Mektup göndermek hala yasak. Avukat ile eşimin belge alışverişi yapmasına izin verilmiyordu. 
Eşimden duyduğuma göre, OHAL sürecinde çıkan kanun hükmünde kararnameler hakkında cezaevi 
müdürlüğüne yazdıkları dilekçeler ciddiye alınmadı.  
İlk ziyaretimde eşime verilmesi için cezaevine teslim ettiğim bulmaca ve bilim konulu dergiler de 
eşime ulaştırılmadı. Eşimden öğrendiğim kadarı ile cezaevi yönetimine yazılan dilekçelerine de aynı 
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şekilde cevap verilmesi. Eşimin durumu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduk. 
Ancak bu talebin ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphelerim var.  
Bana artık nefes aldırmayan yaşantım ve durumum hakkında bilgilendirme yapmaya çalıştım. 
 

[29 – Tarihsiz] 
Değerli meslektaşlarım, 
Bildiğiniz gibi yüksek yargı konseyi 2016/426 sayılı kararla 2847 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç 
etti. Bu konsey meslekten ihraç ettiği hiçbir hâkim ve savcıya kendini savunma hakki da vermedi ve 
bu kararları da hiçbir ifade ve savunma olmaksızın verdi. 667 sayılı KHK’nin 3. Maddesi gereğince 
FETO/PDY ile ilişkisi tespit edilen hâkim ve savcıların meslekten ihracına karar verildi.  
Açıkça, konsey örgüte üye olmak ibaresini kullanmıyor. Terör örgütüne üyelikle suçlanan 2847 hakim 
ve savcı hakkında cezai soruşturma da mevcut. Ancak konsey yine de 'üye' ibaresini kullanmaktan 
kaçındı. Bunun yerine 'ilişkisi ve bağlantısı olan' ibaresi tercih edildi. Yapılan bu tercihe rağmen, 
konsey başkan vekili, sayın Mehmet Yılmaz, yorumlarında sürekli 'üye' kelimesini kullandı.  
Mehmet Yılmaz daha ileri giderek twitter hesabından yaptığı alıntıda konsey tarafından FETO terör 
örgütü üyesi 2857 hakim ve savcıya meslekten ihraç kararı verildiğini açıkladı. Konseyin başı olarak, 
Mehmet Yılmaz, 2847 hakim ve savcının terör örgütüne üye olduğunu da belirtti. Bu 3 anlama 
geliyor: 
1. Yrgının objektifliği ve tarafsızlığını ihlal,  
2. Yürümekte olan soruşturmalar hakkında yargı organlarına açık baskı ve müdehale, 
3. Masumiyet karinesinin açık ihlali,  
Toplu ihraçların sebebine gelecek olursak, 61 sayfalık karar tamamiyle genel ifadelerden 
oluşmaktadır. Herhangi bir biçimde bireysel suçlama yer almamaktadır. Toplu olarak yapılan 
suçlamalar listede yer alan her bir hakim ve savcı için meslekten atılma gerekçesi olarak kabul 
edilmiştir.   
Başlıca sayılan toplu suçlamalar,  
1. Adalet Akademisi sırasında yapılan resmi görevler, 
2. Meslekte yapılan eğitimler, 
3. İngilizce kursuna gitmek,  
4. Yurtdışında eğitim amacıyla gönderilmek,  
5. İdari görevlere atanmak, ünvanlı görevlerde çalışmak,  
6. Sosyal media hesaplarında yapılan paylaşımlar,  
7. Kurula yapılan şikayetler,  
8. Disiplin ve ceza soruşturmaları,  
9. Mahalinde yapılan araştırmalar,  
10. FETÖ ile ilgili verilen mahkeme kararları,  
11. Polis raporları,  
12. FETÖ’yle suçlanan polisler hakkında verilen kararlar,  
13. Sosyal yaşamla alakalı olarak bilgiler,  
14. FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullanmış oldukları iletişim araçları,  
15. Hakim ve savcılar hakkına alınan yakalama ve tutuklama kararları,  
16. Sorgu ifadeleri, 
17. İtirafçı beyanları,  
Örneğin kararda hakkımda herhangi bir suçlamaya karşılaşmadım, sadece ismimi listede gördüm. 
Neyle suçlandığımı bilmiyorum.  
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[30 – Tarihsiz] 
Hiçbir zaman desteklemediğim ve yardım etmediğim gibi hukuçu olarak karşı olduğum, darbe 
girişimi ardından, 16 Temmuz 2016 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi 
tarafından tıpkı diğer 2744 hakim ve savcı gibi ben de görevimden uzaklaştırıldım. Sabahın erken 
saatlerinde toplanan kurul tarafından alınan karar, 2745 hakimin isimlerinin önceden belirlendiğini 
dolayısıyla açığa alma listelerinin önceden hazırlanmış olduğunu açıkca göstermektedir. Bu kararla 
bağımsız ve tarafsız hareket eden tüm hakimler hedef alınmıştır. Açığa alma kararı henüz tarafıma 
tebliğ edilmediği için hangi gerekçe ile açığa alındığımı hala bilmiyorum. 
16 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa ile garanti altına alınmış hakim ve 
savcı teminatı ilkesini açıkça ihlal ederek, hakkımda gözaltına alma, arama ve yakalama emri çıkardı. 
Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre hakim ve savcılar ağır cezayı gerektiren suç üstü 
hali olmadıkça göz altına alınamaz ve tutuklanamaz. Ama Cumhuriyet Başsavcılığı sanki ben darbeye 
katılmışım ve darbe devam ediyor gibi bir yorumda bulunarak hakkımda bu şekilde karar verdiğini 
ifade etti, ancak gerek Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde gerekse Sulh Ceze Hakiminin gözaltına 
alma, arama, yakalama ve elkoyma kararında bu yönde bir ifadeye yer verilmemiştir. Hakkımdaki 
iddia Silahlı Terör Örgütüne FETÖ/ PYD Üyelik olmasına ragmen, gerek Cumhuriyet 
Başsavcılığında gerekse Sulh Ceza Hakimliğinde suç üstü hali olduğuna ilişkin hiçbir ifadeye yer 
verilmedi. Açıkça görüleceği üzere, hakkımdaki iddia terör örgütü üyeliği olduğu, darbeye teşebbüs 
ve darbeye katılma olmadığı, olayda suç üstü hali bulunmadığı halde kanunsuz şekilde tutuklandım. 
Ortada henüz bir suçlama bile bulunmazken, HSYK tarafından açığa alındıktan sonra isimlerimiz 
darbeci hakimler diye basına sızdırıldı. İsimlerimizin bu şekilde sızdırılması açıkça Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin masumiyet karinesini ihlalidir. Kanunsuz uygulamalar gözaltına alma, arama, 
yakalama ve elkoyma kararından sonra da devam etti. Arama sırasında avukat ve Cumhuriyet savcısı 
hazır bulunmasını düzenleyen, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun emredici hükmü de ihlal 
edilmiştir. Buna ilaveten, elektronik aletlerimin de imajının alınarak tarafıma iadesi yerine tamamen 
alınıp götürülmüştür. 
Arama ve gözaltı kararlraı açığa alınma işleminden üç gün sonra 19.07.2016 tarihinde 
gerçekleştirilmi ştir. O tarihe kadar, kaçmaya teşebbüs etmeden evimde bekledim. Bir yargıç olmama 
ve kaçma şüphesi olmamasına ya da bir polis memuruna direnmeye teşebbüs etmeme rağmen, 
arkamdan kelepçelendim ve arkamdan kelepçelenerek evimden ‘Y’ Polis Merkezine götürüldüm. 
İşlemlerin tamamlanmasını bir saatten fazla duvara dönük ellere arkadan kelepçeli olarak bekledim.  
Daha sonra, ben ve diğer 12 hâkim ve savcı meslektaşım, dört kişi için hazırlanmış 10 metrekarelik 
gözaltı odasına götürüldüm. Ne yastık ne de battaniye verildi. Gece boyunca banyoyu kullanmamıza 
izin verilmedi. Bütün bu olaylar sırasında avukatımla konuşmama izin verilmedi ve aileme durumum 
hakkında bilgi verilmedi. 
Gözaltı odasında kaldığım 15 saat süresince, sadece küçük bir parça ekmek ve iki küçük peynir dilimi 
verildi. Ertesi gün, mahkemeye sevk edilmek üzere işlemleri yürütmek üzere Polis Merkezine 
götürüldüm. Burada da diğer hakim ve savcılarla birlikte elleri arkadan kelepçeli bir biçimde duvara 
bakar şekilde bir buçuk saatten fazla adliyeye sevk edilmeyi bekledik. 
Sorgulama sırasında savcı, hakkımdaki suçlama ile ilgisi olmayan çok kişisel sorular sordu. (Hangi 
lisede okuduğumu, HSYK tarafından yabancı bir ülkeye eğitim amaçlı gönderiliğ gönderilmediğimi, 
Adalet Akademisi yıllık ve mezuniyet komitesinde yer alıp almadığım soruldu) Ve herhangi bir kanıt 
da sunulmadı. Ben ve diğer 149 savcı ve yargıcın sorgulaması sabah saat 2: 00'ye kadar sürdü, 
hakkımızdali iddiaların ne olduğunu dahi bilmeden, tekrar ellerimiz kelepçelendikten sonra herhangi 
bir bilgi vermeden adliyede ibadet için ayrılan yerde bekletildik. Utanç dolu bir güne daha 
uyanıyorduk.  21.07.2016 tarihinde, ben ve diğer 149 savcı ve hâkim, mahkeme binasının koridorunda 
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elleri kelepçeli saat 10: 00'a kadar uzun namlulu silah taşıyan polisler eşliğinde hakim sorgusunu 
bekledik. Yine bu süre zarfında bize yiyecek veya içecek verilmemiştir.  
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 21.07.2016 tarihinde yapılan herhangi bir kanıt, belge veya bilgiyi 
dayanmaksızın, hatta hakkımdaki suçlama ile ilgili herhangi bir soru sorulmaksızın şablon bir kararla 
tutuklandım. Mahkeme, söz konusu terörist örgütle nasıl bir ilişki içinde olduğumu ve benim 
davranışlarımın söz konusu terör örgütüne ne şekilde yardım ve yataklık teşkil ettiğini gösteremedi. 
Bu dilekçeyi yazdığım tarih itibariyle hala tutukluyum. Tutuklama kararı yetmezmiş gibi, eşim ve 
ailemin tüm mülküne (arabam, aldığım ve maaş ve kredi kartlarımdan tasarruf ettiğim banka 
hesaplarım vb.) el konuldu, pasaportlatlarımıza el konuldu. Kaçma şüphesi olmaması, hatta herhangi 
bir delil olmasızın yapılan bu işlemler hakkımızdaki hukuksuzlukarı açıkça yansıtıyor.  
Daha sonra, HSYK Genel Kurulu tarafından Anaysal temel hakkım olan savunma hakkımı dahi 
kullanmadan mesleğimden ihraç edildim. FETO ile ilişkilendirildiğimi farz ederek mesleten çıkarma 
kararı alındı. Ancak benzer bir biçimdeki tutuklama kararın da suçlama ile ilgili bir delil gösterilmedi. 
Söz konusu 60 sayfalık görevden alınmama ilişkin gerekçeli kararda, adım bile belirtilmediği gibi 
FETO ile nasıl ilişkilendirildiğime dair kişisel bir açıklama dahi yapılmadı. 2841 hakim ve savcı, 
şablon gerekçeyle toplu olarak görevden alınmıştır. Bu kararın binlerce hakim ve savcının hukuksuz 
bir biçimde atılmasını amaçladığı açıktır. Hukuksuz görevden almalar ve tutuklamalar bağımsız ve 
tarafsız yargıyı hedef almıştır.  
İdare aleyhine vermis olduğum kararlar nedeniyle görevden alınacak ve tutuklanacak hakimler 
listesinde yer aldım. Ancak şunu belitmeliyim ki herzaman adalet, hukukun üstünlüğü ve bağımsız 
yargının yanında oldum.  
 

[31 – Tarihsiz] 
Ben bir cumhuriyet savcısı karısıyım. 15 Temmuz darbesi girişiminden sonra kocam önce açığa 
alındı, sonra meslekten ihraç edildi. Ardından da maaşına ve malvarlığımıza el kondu. Kocam, terör 
olaylarının yaygın ve şiddetli olduğu bir dönemde özveri ve fedakarlıkla yıllarca terörizmle mücadele 
etti. 
Hiç unutmam, bir defa bir yüksek mahkeme üyesi, eşimin görev yaptığı yerde terörist saldırıların 
artması üzerine kocamı aradı ve ona şöyle dedi: “Sevgili kardeşim, terör saldırılarıyla ilgili haberleri 
izlerken, senin hakkında çok endişeleniyoruz. Sana yalvarıyorum lütfen dışarı çıkınca silahsız çıkma.“  
Eşim yanıt olarak: “Sevgili meslektaşım, benim her iki elim sadece kalem tutup yazı yazabilir, bu 
eller nasıl ateş edilir onu bile bilmez.” dedi. Eşim daha önce güvenlik gerekçesi ile devlet tarafından 
kendine verilen silahı dahi yanına almazdı. Kocam geçmişte tehlikeli koşullarda terörizmle mücadele 
etmişken, ne yazık ki bugün terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. 
Bu suçlamaların inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Kocam dahil olmak üzere neredeyse 3500 hakim 
ve savcı aynı iddialar nedeniyle mesleklerinden atıldı. Bu sayı yargının dörtte birinden fazlasını 
oluşturuyor. Mantıklı bir kişi, bir ülkede yargının dörtte birinden fazlasının terör örgütü ile bağlantısı 
olduğunu kabul edemez. Açığa alındıktan hemen sonra, tutuklama emrinin kendisi hakkında 
verildiğini öğrendik ve sonra mantıksız, yasadışı ve keyfi uygulamalar nedeniyle teslim olmamaya 
karar verdi. O zamandan beri ondan hiç haber almadık. 
Küçük çocuğum bana neden bir aile olarak bir araya gelemediğimizi ve babasının nerede olduğunu 
soruyor. Çocuğuma ne söyleyebilirim? Yalnız bir kadın olarak tek başıma nasıl hayatta kalabilirim? 
Etrafımızdaki insanlar bizi teröristmişiz gibi görmeye başladı. Dahası, çevremizdeki hiç kimse bize 
yardım etmedi. Eşimin bin bir özverisi ve çalışması ile kazandığı parasını dahi, bankadan alamıyoruz. 
Biz onun ailesiyiz ve de O nun maaşına ihtiyacımız var. Ne kadar haksız bir durumdur bu.  
Polis memurları ben evimde yokken, evimin kapısının kilidini çilingir ile açıp, içeri galoş olmadan 
girdiler ve benim yokluğumda evimi aradılar. Eve geldiğimde ortalığı utanç verici buldum. 
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Komşularımın ifadelerine göre, evimde arama yapan polis memurları susadığında ve evimde aramaya 
iştirak eden bir komşum polis memuruna buzdolabından su vermeye çalışınca, memurlar su içmeyi 
reddedip şunu demişler. “Bu teröristlerin evinde hiç bir şey yenilmez veya içilmez, haberiniz olsun ve 
de siz de bunu yapın!” Bunun üzerine komşum kendi evinden su getiriyor, tüm bu olanlara diğer 
komşularım tanıklık ediyorlar. 
Bu polis memurlarına, şunu sormak isterim. Elde ettikleri hangi deliller bizi terörist olarak ilan 
etmelerini sağladı. Bu tavırlar o kadar incitici ve rahatsız edici ki, geceleri uyuyamıyoruz. Hepimiz, 
ailemizin tüm üyeleri evimizin tekrar alt üst edileceğinden korkuyoruz. 
18 Temmuz’da kocamın eşyalarını almak için mahkemeye gittim ama sanki bir teröristmişim gibi 
davranıldı. Her şeyden önce, içeri girmeme izin vermediler, sonra onlara kocamın kişisel eşyalarını 
almak istediğimi söyledim. Bir saat sonra adliyeye geldim. Bir polis memuru beni durdurdu ve o’nun 
gözetiminde kocamın ofisine gideceğimizi söyledi. Üst kata çıktık polislerin ekip amiri ile bir 
görüşme yaptık. Kocamın kişisel eşyalarını video kamera kaydı altında alabileceğimi söyledi ve tüm 
bunlar dakikalar sürdü. Bu arada ofise geçtikten sonra, bana eşlik eden polis memuru başsavcı 
yardımcısının benimle telefonda görüşmek istediğini söyledi. Onun ofisine gittik. başsavcı vekili de 
bana teröristmişim gibi davrandı. Soruşturma tamamlanana kadar kocamın kişisel eşyalarını 
alamayacağımı söylediler. Tamam dedim ama adliyeden çıkmam engellendi. Adliyede uzun bir süre 
bekledikten sonra oradan ayrılmama izin verildi. Utanç verici bir şekilde, bir araç ile beni gittiğim 
yere kadar takip ettiler. 
Hukuka ve insan haklarına en çok bağlı olması gereken başsavcı yardımcısı ve ona bağlı çalışan polis 
memurları tarafından baskıya maruz kaldım. Düne kadar mesleğinde ödüllendirilen ve başarılı bir 
savcının karısıydım, ancak bugün, insanların yüzüne bakamayacak kadar kötü durumdayım. Benim ve 
ailemin maruz kaldığı travma için kim sorumlu olacak? 
Bir ay sonra kocamın kişisel eşyalarını almak için tekrar mahkemeye gittim. Onları bir kutuya 
koyduklarını ve eğer istersem onları alabileceğimi söylediler. Onları güvenlik görevlilerinin eşliğinde 
bir taksiye götürdüm. Sadece oradan ayrılıyorduk, taksi ıslık sesiyle durduruldu. Güvenlik güçleri, 
savcının benimle görüşmek için talimat verdiklerini söylediler. Eşyaları yine taksiden indirdik ve 
sonra savcının yanında üst kata çıktım. Savcı tarafından, sanki bir teröristmişim gibi sorgulandım. 
Sonunda, eşyalarımızı alıp oradan ayrılmayı başardım. Polis memurları hala evime gelir ve kocamı 
sorarlar. Komşularıma kocamın terörist olduğunu ve ona karşı dikkatli olmalarını söylediler. Başka 
bir deyişle, komşularımın bize olan sempatilerini yok edip bizi tamamen yanlız bırakmaya 
çalışıyorlar. 
Lütfen bana söylermisiniz, bu yaşadıklarımı hafızamdan kim silip atabilir? Kalbimizdeki bu yaralar 
nasıl iyileşecek? 
Kendini savunmasına izin verilmeden kocam önce açığa alındı, sonra da mesleğınden atıldı.  Bir eş 
olarak eşimin meslekten çıkarılmasını kabul edemiyorum. Bu adaletsizliklere bir son verilmesini, 
kocamın, ailemin ve benim koşullarımda olan tüm çaresiz eşlerin acılarının ortadan kaldırılmasını ve 
bu adaletsizliklere bir son verilmesini canı gönülden isterdim. 
 

[32 – Tarihsiz] 
Ben, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleşmiş “Askeri Darbe” girişimi sonrası bu 
girişimde bulunan “silahlı örgüt” ün üyesi olmakla suçlanan ve bu gerekçe ile tutuklanan Savcı X’in  
eşi Y. Kocam Z şehrinde 3 yıl boyunca başarılı bir şekilde çalıştı ve şark hizmetini tamamlamış 
olmasına rağmen, 2011 yılında şark hizmeti kapsamındaki B şehrine savcı olarak atandı. Burada terör 
davaları konusunda son derece yetkin bir savcı olarak görev yaptı. Bu bölgede zorunlu hizmet süresi 
olan 3 yılını tamamlamış olmasına rağmen kendi isteği doğrultusunda 2 yıl daha aynı yerde çalışmaya 
devam etti. 2015 yılında (Türkiye Cumuriyeti Hükümeti ve PKK arasında varılan anlaşma gereği 
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devam eden) barış sürecinin sona erdiği ve terörist saldırıların çarpıcı biçimde arttığı dönemde özenle, 
yeni atanan meslektaşlarına destek olarak görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. İş hayatının 8 yılı 
doğu ve güneydoğu bölgesinde kötü şartlar altında olması ragmen, nihayetinde YY bölgesine atandı. 
Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığı yeni görev yerinde, dared girişimi ve terör örgütüyle 
ili şkilendirilerek delilsiz bir biçimde gözaltına alındı. Tutuklanma gerekçesi ise onu tanımayanlar 
tarafından verilmiş ifade(ler) doğrultusunda 2014 yılında yapılan HSYK seçimlerinde yaptığı tercihi! 
 

[33 – Tarihsiz] 
Ben, Yargıtay üyesi olarak görev yapmış yüksek yargıç X’in eşiyim. Kocam 20 yıldan fazla bir 
süredir hakim olarak başarılı bir biçimde çalışmaktaydı. 15 Temmuz (2016) tarihinde de saat 17:30'a 
kadar adliyede çalıştı. O akşam eve geldikten sonra da ceza hukuku ile ilgili yeni kitabı üzerinde 
çalışmaya başladı. 15 Temmuz bizim için sıradan bir gündü ve herşey gece geç saatlere kadar iyiydi. 
O gün, başarısız darbe girişimini herkes gibi televizyondan öğrenmemize rağmen kocam, şimdi askeri 
bir darbenin parçası olmakla suçlanıyor. Bu hayatımda şahit olduğum en saçma iddia! Sonuç olarak 
kocam şimdi Y Hapishanesinde tutuklu ve bu olanlar hayatımı(zı) tamamiyle mahvetti! 
Kocam 5 gün sorguda tutuldu. Beş gün boyunca, kocamın nerede olduğundan haber alamadığım gibi, 
kocama yöneltilen suçlamanın ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 
Bu süreçte bütün varlıklarımıza hukuksuzca el konuldu. Oğlumun pasaportu babasına yöneltilen 
suçlamalar iptal edildi. 
Kocamı gördüğümde ani bir şok geçirdim! Öye yorgun gözlerle bakıyordu ki! Kilo kaybetmiş, yüzü 
solmuştu. Birkaç dakika parmaklıklar ardında onunla konuşma şansım oldu. Görüşmede, sorgulama 
sırasında koşulların çok ağır ve kötü olduğunu, korkunç bir odada 5 gün boyunca sorgulanmayı 
beklediğini, burada kendisinin dışında yaklaşık 30 kişinin olduğunu, kücücük odada kendine yetecek 
beton zeminde uzanabildiklerini, günde iki kez yemek verildiğini ve yemekte reçel ile bayat ekmek 
parçası verildiğini’ aktardı. Kocama isnad edilen suçu “İtiraf” etmesi için çok kötü muamele gördü. 
Kocamı OHAL kararnamesi uyarınca 30 güne kadar gözaltında tutmak istemilerdi. Ancak bu süreçte 
bir insan hakları heyetinin gözaltı merkezibi ziyaret edeceği bilgisi verilmesi üzerine, tesisi fiziki 
şartlar açısından iyileştirmek için, boya/temizlik gibi, aceleyle tahliye ettiler. 
Bu sebeple eşim aceleyle sorguya çekildi. Sorgusu sonrası mahkemece tutuklanarak Y Cezaevine 
gönderildi. Her ne kadar eşimin Cezaevinde konulduğu oda 1 kişilik bir oda olsa da burada 6 kişi ile 
birlikte, her biri için yeterli yatak olmaması sebebiyle her gün 2 saat boyunca diğer oda arkadaşları ile 
dönüşümlü uyumak zorunda kaldı. Burada tüm bir hafta boyunca o kadar kişi için sadece 2,5 saat 
sıcak su verildi ve bu sürede hepsi için banyo ve diğer temizlik ihtiyaçlarını gidermek imkansızdı. 
Cezaevi yönetimi terlik, havlu ve sabun gibi temel ihtiyaçları karşılamadı ancak buna rağmen eşime 
bu ihtiyaçlarını bizzat tedarik etmeme de izin verilmedi. Cezaevinde, mahkumların alışveriş 
yapabileceği bir kantin var. Ancak çok pahalı ve oradan temel ihtiyaçlarını elde etmesi kolay değil! 
Eşimin isteklerini kantine önceden sipariş vermesi ve siparişlerini almak için çok uzun süre beklemesi 
gerekiyor ve bazen basit bir siparişi alması bile bir ay sürdü. 
Eşimi en son ziyaret ettiğimde; çok üzücü bir şekilde eşimin on gün boyunca yalnız karanlık ve küçük 
bir hücrede tek başına hapsedildiğini öğrendim ve hala orada olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama, 
cezaevi yönetimi tarafından ne kendisine ne de avukatına bilgi verilmeden yapılan ve hiçbir gerekçe 
gösterilmeksizin alınan tamamen keyfi ve bir o kadar da ağır aynı zamanda insan haklarına açık 
şekilde aykırı bir yaptırımdır. 
Eşim, hücrede tutulma nedeninin ne olduğunu öğrenmek için ilgili makamlara çok  kez dilekçe verdi. 
Şimdiye kadar dilekçelerine hiçbir cevap alamadı/vermediler. Bu haksız uygulamaya direndi. Israrla 
ve çoğu kez cezaevi müdürlerinden herhangi biri ile konuşmak istedi ve tüm bu çabalarının sonunda 
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eşime Adalet Bakanlığından gelen bir telefon görüşmesi nedeniyle hücrede tutulduğu şifai olarak  
söylendi. 
Eşimin hücresinde gazete, dergi ve kitap okuması yasak! Hücresi oldukça eski ve kirli! Bu süreçte 
uzun bir süre boyunca psikolojik ve zihinsel işkenceye maruz kaldı. Onu gördüğümde ellerinin her 
ikisi de sürekli titriyordu. Fiziksel ve psikolojik olarak çok yorgun ve ben bu halini üzülerek 
izliyorum. Bu bitmiş ve tükenmiş haliyle eşimi gördüğümde ise harap olduyorum ve çok üzülüyorum. 
Eşimin yaşadığı bu koşulları hiç bir an unutamadım. Onun bu korkunç koşullar altında olduğunu 
düşündüğümde ise gözlerime uyku girmiyor! 
Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürü’nü ziyaret ederek ona neden kocama böyle 
davrandıklarını ve neden onu günlerce tek başına bir hücreye koyarak bu şekilde insafsız bir 
muameleye maruz bıraktıklarını sordum. Bana, "Kocan, yargı mensupları arasında gerçekleşen 
seçimde, Yargı Birliği Platformu (YBP) adı verilen “hükümet yanlısı” adayları desteklemedi" 
ifadeleri ile cevap verdi. Kocamın masum olduğunu söyledim, hiçbir şey yap(a)madı! 
Kocam hala açık ve hukuksuz bir biçimde zorla atıldığı hücrede tek başına kalmaktadır. Bu 
hukuksuzluğa karşı başvuru yapılacak hiçbir başvuru yeri veya makam yok! Sesimi duyurabileceğim 
bütün kapılar tek tek kapandı. Sesimi duyurabilmek ve tüm bu hukuksuzlukları anlatabilmem adına 
benim için geriye kalan tek yol yazmak! 
 

[34 – Tarihsiz] 
15 Temmuz 2016 da seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak üzere planlanmış 
“Darbe girişimi” sonrası işinden atılmış ve sonrasında tutuklanmış binlerce hakimden sadece biriyim. 
Türkiye’de vuku bulan mezkur “Askeri Darbe” girişimini, 15 Temmuz 2016 akşamı çocuklarım ile 
evde oyun oynadığım esnada öğrendim. Seçimle iş başına gelmiş demokratik bir hükümete karşı anti-
demokratik böylesi bir girişime herzaman karşı çıktım. Darbeye teşebbüs suçu başta olmak üzere, 
darbe teşebbüsü sırasında işlenen ve ölümle sonuçlanan suçlar ile bedensel zarara yol açan suçların 
soruşturulması için Türk Hükümetinin sorumlu davranması elbette gerekirdi. Yetkililerce yapılan 
soruşturmalarda ise temel insan hakları prensiplerinin korunmasının yanı sıra, hukukun genel ilkeleri, 
masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği, kanunsuz suç ve cezanın olamayacağı, cezaların geçmişe 
yürümezliği ve silahların eşitli ği gibi temel hukuk prensipleri çerçevesinde ve bu sınırlar içinde 
hareket etmesi gerekmekteydi. 
Ülkesine 10 yıldan uzun bir süre yargıç olarak hizmet etmiş ve bu süre zarfında herhangi yasadışı bir 
faaliyeti olmamış bir bireyim. Mesleğimin gereklerini objektif olarak en yüksek düzeyde başarılı 
olarak yerine getirerek, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) tarafından mesleki bakımdan en 
üst temsil makamı olan birinci sınıf yargıç olarak terfim yapılmıştır. 
Darbe Teşebbüsü’nden bir sonraki gün olan 16 Temmuz 2016 tarihinde HSYK tarafından yayınlanan 
bir liste ile 2,745 hakim ve savcı söz konusu darbeye teşebbüs şüphelisi olarak açığa alınmış ve aynı 
gün çok azı hariç tamamına yakını gözaltına alınarak uzun ve işkenceli bu gözaltı süreçleri sonunda 
tutuklanmışlardır. Meslektaşlarım hakkında isnad edilen suçlama ise “Fethullahçı Terör Örgütü Üyesi 
Olma/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” şüphesi! Darbe Teşebbüsünden sadece bir gün 
sonra bu kadar çok hakim ve savcı nasıl böyle bir suçun şüphelisi olabilir ve tek seferde listeler 
halinde görevden uzaklaştırılabilirler!  Şaşırtıcı bir şekilde darbeden önce vefat etmiş veya emekli 
olmuş hakim ve savcıların isimlerininde bu listelerde darbe şüphelisi olarak geçmesi ise söz konusu 
listelerin daha önceden planlanmış ve hazırlanmış birer liste olduğunu ve yine bu listelerin 2014 yılı 
sonlarına doğru gerçekleşen HSYK seçimleri sonrasında “Muhalif Hakim ve Savcılara” yönelik 
olarak hazırlanmaya başlandığını izlenimi vermektedir.  
Hükümet tarafından 23 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan kanun hükmünde kararname ile “Milli 
güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı 
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veya irtibatı belirlenen meslek grupları” içerisine hakim ve savcılar da sayılarak burada belirtilen 
meslek gruplarının, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensupları”, burada yapılan bir genelleme 
ile belirtilmiştir. HSYK tarafından yapılan açıklamada; 3048 hakim ve savcının soruşturma altında 
olduğu ve yine Kurulun 24 Ağustos 2016 tarihinde aldığı kararla benimle birlikte darbe girişimi 
sonrası açığa alınan Hakimler ve Savcılar “Terör Şüphesi” ile mesleklerinden tamamiyle el 
çektirilmiş, söz konusu karar Resmi Gazete ve bazı görsel ve yazılı medyada listeler halinde 
yayınlanmıştır. 
Demokratik toplumlarda yargı mensuplarına bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını korumak için özel 
teminatlar düzenlenmiştir. Görevleriyle ilgili uygunsuz bir şekilde hareket ettikleri düşünülen yargı 
mensupları aleyhine ciddi iddialar varsa, yargı mensuplarının meslekten el çektirilmeleri en katı 
inceleme ve en yüksek kanıt gerekliliklerine tabi olmalıdır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
(HSYK) ilgili kararları bu standartlara uymamaktadır. Hakimler ve savcılara yönelik mevzuat, FETÖ 
tarafından ortaya konan tehdit üzerine uzunca bir açıklama yapılırken, kararların gerekçe kısmında 
ekli listede yer alan 2745 ve 543 hakim ve savcı isimlerinin dışında kişisel suçlara ilişkin herhangi bir 
açıklamaya yer verilmemiş, karar genellemeleden hareketle akıl yürütme içermektedir. Kararda 
belirtilen suçlamalar benimle ilgili değildi. 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu'na göre; herhangi 
bir disiplin cezası verilmeden önce hakim veya savcı hakkında bir müfettiş tarafından soruşturma 
yapılması gerekiyordu. En azından, kişiler aleyhlerine delillere erişebilmeli ve bir karar alınmadan 
haklarındaki suçlamaları öğrenebilmeydiler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) ilgili 
kararlarından önce kendimi savunamadığım için, alınan kararlarla “Nesnellik” ve “tarafsızlık” ilkeleri 
ihlal edilmiştir. “Suçların bireyselliği” gereği hakkımdaki suçlamaların kanıtını öğrenmeyi talep 
etmeme rağmen, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından sorularım cevapsız 
bırakıldı. Özetle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), herhangi bir anayasal veya yasal 
güvenceyi gözetmeksizin mezkur örgütün üyelerine veya temaslarına ilişkin “değerlendirme” 
(gerekçeli bir karar yerine) temelinde, hakimler ve savcıları görevden aldı. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın ben de dahil olmak üzere 2.745 hakim ve cumhuriyet savcısına yönelik gözaltı kararı 
verdiğini duyduğumda, polise doğrudan gittim ve çok kötü koşullar altında tutulduğum gözaltı 
süresince tarafıma hiçbir açıklama yapılmaksızın 5 gün boyunca kötü muamele gördüm (işkence 
görmedim). Beş gün sonra FETÖ / PDY'ye üye olma suçundan Anayasal güvence ve yasalara (2802 
sayılı Hakimler Savcılığı Kanunu) aykırı olarak tutuklandım. Duruşma sırasında hakim, FETÖ / PDY' 
örgütüne üye olmakla suçlandığımı söyledi, ancak şahsıma yönelttikleri bu isnadlara yönelik ne hakim 
ne de savcı herhangi bir delil sun(a)madı. Hakkımda alınan gözaltı ve tutuklama kararları, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından hazırlanan listelere dayalı olarak yapıldı. Hakim ve 
savcı, isnad edilen suça dair hiçbir kanıt sun(a)madı ve bu açıdan hakkımda alınan tutuklama kararı 
“cezaların şahsiliği” prensibine aykırıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca, bir kimsenin 
gözaltında tutulması için, asgari kişinin suç işlediğine dair “makul bir şüpheyi” ortaya koyacak yeterli 
kanıtlar olmalıdır. Herhangi bir kanıt olmamasına rağmen tutuklama ve gözaltına alma kararlarına 
karşı yapığıö itirazım reddedildi. Öte yandan bir bakanlıkta çalışan eşim, 01.09.2016 tarihli bir 
kararname ile daimi olarak görevden alındı. Buna ek olarak herhangi bir kamu sektöründe 
çalışılmamasına yönelik yasak getirildi, tüm aile üyelerinin pasaportları iptal edildi, kamu 
lojmanlarından hukuksuz olarak atıldık ve mal varlıklarımıza el konularak, benim dışımda ailemi de 
mağdur edecek çok geniş kapsamlı bir mağduriyet yaşatıldı. Daha sonra tüm varlıklarıma el kondu, bu 
sadece benim için değil, eşim ve çocuklarımız için de bir tür ceza oldu. Tüm gelirimizi kaybettik. 
Demokratik bir toplumda şüphelinin aile üyelerini dahi potansiyel şüpheli olarak gören herhangi bir 
uygulamanınolağanüstü dönemlerde dahi yeri olmamalıdır. Sebepsiz olarak işimden atıldım, 
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tutuklandım ve bunların hepsi sadece benim için değil, eşim ve çocuklarım için de telafisi güç sıkıntı 
ve mağduriyetlere yolaçmıştır. 
Sonuç olarak; masumiyet karinesi, suç ve cezaların bireyselliği, kanunsuz ceza olmayacağı, suç ve 
cezaların geriye dönük mer’i olmaması, yasaların objektrifli ği, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı 
ve silahların eşitli ği gibi hukukun genel ilkelerinin saılan tüm bu temel hukuk kuralların yeniden 
Türkiye'de geçerli olması gerekiyor. 
 

[35 – Tarihsiz] 
16.07.2016 tarihinde saat 04.00 sularında, darbe girişimi halen devam etmekte ve henüz 
bastırılmamışken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları 
Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcısı Necip İscimen, Habertürk kanalına canlı olarak yapmış 
olduğu bağlantı sırasında bazı Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyeleri ile birlikte çok 
sayıda hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı alındığını kamuoyu ile paylaşmıştır. Darbe girişimi 
henüz bastırılmadığı ve bu hain girişimin suçluları henüz tam olarak belirlenmediği sırada, gözaltına 
alma ve görevden uzaklaştırma kararları ile açıkça direkt hakim ve savcılar hedef alınmıştır. 
2745 hakim ve savcıya yönelik açığa alma ve gözaltına alma kararını 16/07/2016 tarihinde öğrendim. 
Saat 18: 00'de evime geldiğimde evimin arandığını ve kilidimin değiştridiğini gördüğümde, gözaltına 
alınacak kişiler listesinden benim ismimim de olduğunu anladım, ve hemen şahsen polise gittim ve 
teslim oldum. Polis Merkezinde nezarethanede 3 gün boyunca gözaltında tutuldum. 5 kişilik bir odada 
10 kişi, sıcak ve havasız bir şekilde kaldık. Nezarette sadece kuru yiyecekler verildi ve kadın-erkek 
tuvaletleri ayrı olmadığı ve sadece tek banyo olduğu için ihiyaçlarımızı gidermede problemler 
yaşadım. Sadece soğuk suyla duş alabildim. Bu durum, CMK'nın 93. Maddesine (Ceza Muhakemeleri 
Usul Kanunu) ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği nin 25. maddesine açıkça 
aykırydı. Ellerim arkamdan kelepçelendi ve bu durum bileklerimi yaraladı. Yukarıda belirtilen 
Yönetmeliğin 21'inci maddesine aykırı olarak gözaltında tutulduğum süre boyunca aile üyelerimi 
veya avukatımı görmeme izin verilmedi. 
Sulh Ceza Mahkemesi, 16.07.2016-17.07.2016 tarihlerinde tartışmalı “geçici” özel arama emrini 
yayınladı, bu nedenle evimin yasal arama süresi 16/07/2016 tarihinde saat 00:00'da başlayıp, aynı gün 
içinde 23.59'da sona ermesi gerekiyordu. Ancak evim 17/07/2016 tarihinde saat 02: 30'da yasadışı bir 
şekilde arandı. Konut dokunulmazlığı ihlal edildi ve eşyalarım benim onayım olmadan alındı. 2802 
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 88. maddesinde; hakimler ve savcılar Ağır Cezayı gerektiren 
suçüstü halleri dışında, yakalanmazlar, gözaltına alınamazlar, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya 
çekilemez. Bu yasa hükmüne rağmen, herhangi bir suçüstü hali olmaksızın, makul delil veya güçlü 
suç şüphesine yönelik makul, geçerli ve önemli deliler ortaya konulmaksızın, suçlu olduğuma ilişkin 
bir ön kabulle tüm işlemler yapıldı.  Bu nedenle, terör örgütü üyeliği ile ilgili TCK’nin 309-314 
maddelerine göre verilen gözaltına alma ve arama kararı hiç bir evrensel hukuk kuralına uymuyor. 
CMK'nın 119. maddesine göre kanuınsuz arama yapılmıştır. CMK’nın 119/4 maddesine göre, arama 
esnasında savcının bulunması gerekirken, savcı aramaya katılmamıştır. CMK’nın 121. maddesinin 
aksine, aramada hazır bulunanların hiç birisine arama işleminin tutanağı verilmemiştir. CMK’nın 134/ 
3-4-5 maddesine aykırı olarak, evin aranması sırasında, CMK nın 127/3 maddesine aykırı olarak 
dijital eşyalarımın IMAGE’ı alınmadan elkonuldu, dolayısıyla dijital eşyalarda maniplasyon yapılarak 
'Yasadışı Delil' üretilebilir, bu eşyalara el konulduktan sonra bu prosedür bir savcı tarafından da tasdik 
edilmedi. 
Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ifade alma sırasında, CMK'nın 147. maddesine aykırı bir 
şekilde, 'Anket formatında' kişisel yaşam ile ilgili, dünya görüşünün ve ideolojinin belirlenmesini 
amaçlayacak şekilde sorgu yapılmıştır.  Oysaki soruşturmada ne bir suç isnadı ne de buna yönelik 
tatmin edici deliller ortaya konulamadı. İfade alınırken, HSYK (Hâkim ve Savcılar Yüksek 
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Kurulunun) ön raporunda, soruşturmanın Teftiş  Kurulu raporu ile önceden başlatıldığı belirtildi ancak 
o rapor dosyamda yoktu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulunun ön raporunda sadece 
"terör örgütüne üyelik tespitine yönelik soruşturmanın başlatıldığı" belirtildi. Öte yandan, savcı zaten 
bir terör örgütüne üyelik ve Anayasal düzene karşı darbe suçunu belirlemiş ve ifadem alınmadan 
başka bir savcı tarafından gözaltına alındım. Sorgulama sırasında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
Yasadışı Sorgulama Yöntemi, kullanılmıştır. 
Saat 20/07/2106 saat 6.00 civarında nezarethaneden alındıkta doktor raporu için ayrıldıktan sonra tam 
20 saat bekletildikten sonra, gece 2 de hakim sorgusuna alındık. Küçük ve kalabalık bir odada 
uykusuz ve dinledirilmeden bekletildik ve sorguya alındığımızda yorulmuştuk, bu yüzden savunma 
hakkımız kısıtlanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen işkence yasakğı 
hükmü ihlal edildi. 
Sulh Ceza Mahkemesi' Hakimince verilen tutuklanma kararı yasaya aykırıdır. TCK’nın 309. 
maddesinde darbe girişimi suçuyla ilgili olarak hiçbir hüküm mevcut değildir. CMK’nın 101/2’nci 
maddesine göre verilen tutuklama kararında makul şüphe için yeterli delil ortaya konulmamıştır. 
CMK’nın 101/2-c maddesinde belirtilen hususlara rağmen, tutukluluk tedbirine gerektirecek en ufak 
bir gerekçe gösterilemediği gibi, bunu kanıtlayacak hiç bir bir somut olay da somut delil ortaya 
konulamadı. CMK nın 107/2. maddesinde belirtilen, gözaltına alınınca yakınlarından birine bilgi 
verilme hakkı ihlal edildi. 
2902 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 88. maddesinde belirtilen; Ağır cezayı gerektiren 
suçüstü hali gerçekleşmemesine rağmen gözaltı ve tutukluluk kararı verildi. Hakkımda verilen  
Gözaltı Kararı-Arama Emrinde: “FETÖ üyesi olan hakimler ve savcılar” ifadesi ile masumiyet 
karinesi ihlal edildi. Ağır silahlı iki polis yanında ifademi alan hakim soruşturmanın gizliliği ilkesini 
ihlal etmiştir. Gözaltı-Arama Emri çıkartan yargıç, ile tutuklamama karar veren hâkim, karı koca 
idiler, bu şekilde hakimlerin tarafsızlığı ilkesi ihlal edildi. Hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik 
“önleme tedbiri ve soruşturma izni ” HSYK Teftiş Kurulu’nun kesin ve uygulanabilir ve de icrai 
olmayan  ön raporuna dayandığından haksız ve hukuksuzdur. 
Cumhuriyet savcıları dosyasında Teftiş Kurulunun ön raporu bulunmuyor. Can güvenliğinden ve 
elverişli çalışma koşullarından yoksun bir ortamda, 2745 hâkim ve savcıya yönelik tek bir dokunuşta 
kanıt toplandığı ve bu delilleri hâkime ve savcılara yünelik 16.07.2016 tarihli Teftiş Kurulunun ön 
raporuna dayandırılması, hayatın normal seyrine aykırı olup, fiziksel olarak ta imkansızdır. Çünkü 
sadece her bir hâkim ve savcı için   5 dakika zaman ayrılsa bile listeleri hazırlamak için toplamda 260 
saat gerekmektedir.  Hâkim ve savcıların fişlenmesi yasaya aykırı bir durumdur. Örneğin meslekte 
aktif olarak görev yapmayan savcı A., özensiz ve temelsiz bir ön rapor ile kovuşturuldu. Zira kalp 
krizi sonucu birkaç ay önce vefat etmesine rağken ismi hakkında darbe suçlaması olan hakim ve 
savcılar arasında yer alıyordu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı 
Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada, ağır ceza mahkemeleri önünde gözaltılara ilişkin resim 
paylaşarak, “FETO Piçlerini Topladık” diye paylaşımda bulundu. Bu tweet daha sonra başka bir 
Genel Sekreter Yardımcısı tarafından tekrar retweetlendi. Bu açıkça, gösteriyor ki tarafsız, objektif, 
bağımsız ve maddi delillere dayanarak hareket etmesi gereken Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun subjektif ve temelsiz davrandığını göstermektedir. İddia edilen suçlamalarla ilgili bazı 
kanıtlar mevcut olduğunıu biran için varsaysak bile, 2745 (daha sonra 3700'den fazla) hakim ve 
savcıların isimleri tereddütsüz bir şekilde kamuoyuna açıklandı ve suçlananlara geri dönüşü olmayan 
zararlar verildi ,tüm bunlar yapılırken, bu kişilerin, mesleki çalışmaları, konumları, nitelikleri, karara 
bağlamış oldukları davalar ve de sosyal konumları dikkate alınmadı. 
Bu nedenle, disiplin soruşturmasının temeli ve Ceza Muhakemesi Hukukunun en önemli ilkelerinden 
biri olan “suç ve cezadalardaki şahsilik ilkesi” ihlal edilmiştir. Hakkımızdaki ağır ceza tedbiri için 
maddi ve yasal gerekçeler somutlaştırılmadı. Acilen gözaltına alındığımız ve hapsedildiğimiz için, 
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hakkımızdaki delilleri toplayabilme imkânımız elimizden alındı. Bu nedenle, AİHS'nin 6. maddesinde 
belirtilen "masumiyet karinesi", "Hak Arama Hürriyeti " ve " Savunma Hakkı" kısıtlanarak, "Adil 
Yargılanma Hakkı " ağır bir şekilde ihlal edildi. 
15/07/2016 tarihinde darbeden hemen sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu 
tarafından bir toplantı yapıldı. 16/07/2016 tarihinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu beş asıl 
üyesi mevzuatta belirtilen prosedüre uyulmayarak açığa alındı. Anayasa Mahkemesinin iki üyesi, 
Yargıtayın 140 üyesi ve Danıştayın 48 üyesi gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun politik etki altındaki geri kalan üyeleri tarafından kişiye göre değerlendirme yapılmaksızın 
ve kaotik bir ortamda sübjektif kararlar aldılar. Açığa alınan hakim ve savcıların eşlerinin kişisel ve 
mesleki bilgileri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun resmi sitesi aracılığıyla değil, “Adalet 
Gündemi” veya “Oda TV” gibi internet siteleri ile WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla ilan edildi. 
Bu listeler daha sonra HSYK tarafından da doğrulandı. Böylece; hakimler, savcılar ve aileleri halka 
açık bir şekilde hedef edildi. Hakim ve savcıların kamu hizmetindeki eşleri de açığa alındı.  
Hakim ve Savcılara yönelik gözaltı kararı veren hakimlerin, Facebook hesablarında “FETO üyelerinin 
hepsi ortadan kaldırılmalıdır” ibaresinin varlığı hakimin tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Hakimler ve 
savcılar, haklarında tutuklama emri çıkarılmadan önce, kendi avukatları ile görüştürülmeyerek 
AİHS'nin 6. maddesinde belirtilen Savunma Hakkı ve Adil Yargılanma hakları ihlal edildi. Benim 
yokluğumda evim arnırken elkonulan dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerin IMAGE’i alınmadı, bu 
nedenle bu dijital araçlarla yasadışı manipülasyon yapılmasına olanak sağlandı. Sorgu hakimi 
tarafından ifade alınırken onlarca polis memurları, ifade verene ve avukatına baskı uyguladı. Bu 
şekilde  savunma yapmamız engelleniyordu. Tutuklama kararı ve açığa alma kararı, hâkimleri ve 
savcıları sindirmek ve bastırmak için bir yönteme dönüştü; bazı şüpheli hakim ve savcılar serbest 
bırakıldı ve bazıları da açığa alınıp gözaltına alındı. Hukuksuzluğun boyutu, bizleri savunan bazı 
avukatların da gözaltına alındığını düşünüldüğünde daha da netleşiyor. AİHS'nin 8. maddesinde 
belirtilen konut ve işyeri dokunulmazlığı ilkesi, adıma çıkarılan arama emri ile ihlal edildi. AİHS'nin 
1 No'lu ek protokolünün 1. maddesi uyarınca korumaya alınan mülküyet hakkım, açığa alınma 
kararımla ihlal edilmiştir. Malvarlığım dondurulduğunda mülkiyet hakkım yasa dışı bir şekilde tekrar 
ihlal edilmiştir. Hazırlık soruşturması aşamasında varsayımdan delillere ulaşılarak, AİHS'nin 6 
maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Fiziki ve fikri özgürlüğüm yasa dışı bir 
şekilde hapsedilmekle kısıtlanmıştır, gördüğüm ve göreceğim zararlar telafi edilemez. Bu nedenle, 
AİHS'nin 5. maddesinde belirtilen özgürlük ve güvenlik hakkım ihlal edildi. AİHS'nin 3. maddesinde 
belirtilen, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezalandırma yasağı, savunma hakkım 
yasadışı soruşturma yöntemi ile ihlal edildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. maddesinde 
belirtilen, bağımsız yargılama, tarafsız yargılama, masumiyet karinesi, suçlamanın niteliği hakkında 
derhal bilgi verilmesi, savunmanın hazırlanması için yeterli zamana sahip olma ve savunma hakkı 
ihlal edilmiştir. 
 

[36 – Tarihsiz] 
Türkiye'de altı yıl savcı olarak çalıştım. 15 temmuz 2016 darbe girişiminin ardından "FETÖ / PDY  
(Fethullah Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapısı) terör örgütü üyesi olmak ve başarısız darbe 
girişiminde bulunmak suçlamaları ile tutuklandım. Herhangi bir kanıt ve makul bir şüphe olmaksızın 
8 aydan fazla tutuklu kaldım. Tutuklanma sürecimde, savcı ve mahkeme tarafından, adil yargılanma 
hakkı, masumiyet karinesi, suç ve cezalardaki şahsiliği ilkeleri ihlal edilmiştir. 
Tutuklama ve tahliyeye ilişkin kararlar, bağımsız mahkemeler tarafından değil, yürütme erkine 
bağımlı olan HSYK’nın talimatları doğrultusunda karar veren yargıçlar tarafından alındığından, iç 
hukuk yolları etkili değildir. Başarısız darbe girişiminden sonra yürürlüğe giren 667 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile, OHAL döneminde alınan kararlar nedeniyle ilgililerin sorumlulukları 
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kaldırıldı. Tüm bunlara rağmen, ne yazıktır ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklu yargıçların 
başvurularını, iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna (HalilSari/ 
Türkiye ve Mercan / 2016'daki karar) hükmetti. 
Halbuki yargıç bağımsızllğı ve dokunulmazlığı ilkelerine aykırı bir biçimde, 2802  sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanunundaki koşullar dikkate alınmadan, HSYK tarafından mesleğimden ihraç edildim. 667 
sayılı Ohal KHK’sı ile toplamda 3628 hakim mesleklerinden atıldı. Meslekten çıkarılma kararları 
bireysel nitelikte olmakla birlikte, guvenilebilir delillerle gerekçelendirilmemiştir. Kendimi savunma 
hakkım elimden alındı. Ayrıca, meslekten çıkarma kararını veren HSYK üyeleri yürütme erkinden 
bağımsız değillerdi. Bu nedenledir ki, Avrupa Yargı Konseyleri Ağı (AYKA), 8 Aralık 2016 tarihinde 
HSYK’nın gözlemci statüsünü, hâkim ve savcıların toplu olarak işten çıkarılmasından sonra askıya 
almıştır. AYKA, kararında HSYK'nın artık yürütmeden bağımsız bir kurum olmadığına vurgu 
yapmıştır. 
Tutuklu olduğum süre zarfında temel hak ve özgürlük ihlalleri devam etti. Örnek olarak, tutukluluk 
kararına (ayrıca tutukluluk halimin devamına ilişkin kararlara) yönelik yapmış olduğum başvurular, 
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin şablon kararla reddedildi ve bu kararlar bana tebliğ edilmedi. 
Yargıçların meslekten çıkarılmasına ilişkin tedbirler, haksız bir şekilde aile üyelerini de hedef 
almıştır, onları da cezalandırmıştır. Yaşadıkları kamu lojmanlardan çıkarılmaları ile tüm aile 
üyelerinin pasaportlarının iptal edilmesi örnek olarak verilebilir.  
Son olarak, 685 sayılı Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde kurulan OHAL Komisyonları, 
hukuksuzca tutuklanan hâkim ve savcılar için yasal bir çözüm öngörmekten çok uzaktır. Kararnamede 
getirilen düzenleme ile meslekten çıkarılmalara karşı, Türk yetkilileri ile işbiriği yaparak hak 
ihlallerini gidermeyi amaçlayan oyalamaya dönük sözde bir çözüm yollu getirilmiştir. 
 

[37 – Tarihsiz] 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yüksek mahkemede çalışıyordum. Fakat şimdi, hakim 
unvanını ya da hakim kimliğini kullanamayan veya hukuk pratiği yapamayan bir hukuk uzmanıyım. 
Bu noktaya nasıl geldik ve haksızlığa uğrayan hakim ve savcıların sesi olmaya nasıl karar verdim, bu 
konuda size bilgi vereceğim. 
2. Kamu hizmetindeki 30 yılımda kesinlikle hiçbir zaman hiç kimseye cinsiyeti, ırkı, dili üzerinden, 
dindar ya da dindar olmayışına dayalı ayrımcılık yapmadım. Hiçbir zaman disiplin soruşturması 
geçirmedim, herhangi bir ceza da almadım. Kamu görevinde olduğum süre içerisinde hiçbir politik 
grup, parti, dini cemaat, organizasyon ile herhangi bir bağlantı ya da ilişki içinde olmadım. Hiçbir 
zaman bu tarz yapılarla birlikte hareket etmedim ya da onlara yakınlaşma içerisinde olmadım. 
3. Türkiye’de anayasal referandum 2011 yılında gerçekleşti. Yapılan değişiklik uyarınca, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri hakim ve savcıların çoğunluğu tarafından seçildi. Seçim 
donemi, Adalet Bakanlığı bürokratlarının ağırlıkta olduğu ve Bakanlık onayını alan bir liste 
oluşturuldu. 
4. Listedeki Bakanlık destekli adayların çoğunluğu HSYK’ya üye seçildiler. HSYK bu şekilde 
oluşturulduktan sonra 6110 Sayılı Kanun gereğince Yargıtay üye sayısı, 137 kişi artırılarak 250’den 
387’ye yükseltildi. Danıştay üye sayısı ise 61 kişi artırılarak 95’ten 156’ya yükseltildi. Yeni HSYK 
tarafından, 2011 yılında, söz konusu Yüksek mahkeme üyelikleri ve boş pozisyonları için seçim 
yapıldı. 
5. Yüksek mahkemedeki görevimi büyük bir özveri ile yapmaya devam ederken, hükûmet bazı hakim 
ve savcılar tarafından gerçekleştirilen soruşturmalardan, mahkemelerin hükümet aleyhine vermiş 
oldukları kararlardan çok rahatsız oldular. Bazı hükûmet görevlileri yaptıkları açıklamalarla bazı yargı 
mensuplarını hedef alan suçlamalarda bulundular.   
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6. Yaptıkları icraatlar, idealleri, görüşleri ve hayat tarzlarını benim de onaylamadığım ve HSYK 
seçimlerinde hükûmetle iş birliği yapan bu grup yargı mensuplarını pasifize etmek için hükûmet 
bakanlık bürtokratlarının yoğun olduğu Yargıda Birlik Platformunu (YBP) kurdu. Hükûmet, YBP 
üyeleri ile iş birliği yaptı. YBP adayları da HSYK seçimlerini kazandı, yapılan seçimlerde bakanlık 
tarafından platforma açık lojistik destek sağlandı, seçim vaadi olarak, hakim ve savcılara maaş artısı, 
sözü verildi. (seçimlerden sonra hakim maaşları artırıldı) 
7. Hükûmet tarafından destekli bu HSYK’nın göreve basla diktan sonraki ilk icraatı kendilerine oy 
vermediğine inandığı hakim ve savcılar hakkında listeler yapmak oldu. Listelerdeki hakim ve 
savcıların unvan, görev yerleri değişik kararnamelerle gerçek ve haklı bir sebebe dayanmaksızın 
değiştirildi. 
8. Hükümet, beklentilerine uygun hareket etmeyen hakimleri muhalif devlete muhalif olarak görerek, 
bu hakimleri etkisiz hale getirmek ve görevlerinden azletmek için HSYK’nın üye yapısını 
değiştirmeye yönelik çalışmalara yöneldi.  Bu kapsamda 6572 Sayılı Kanun taslağı hazırlandı, 
böylece Yüksek Mahkeme ve HSYK’nın üye ve daire sayılarını artırdı, gerçekte buna ihtiyaç 
olmadığı gibi yapısal bir zorunluluk da yoktu. Kanun uyarınca, Yargıtay’daki üye sayısı 387’den 
516’ya çıkarıldı, Danıştay’daki üye sayısı ise 156’tan 195’e yükseltildi. Bu asamadan sonra ise, 
hükûmetin arzu ve beklentilerini karşılamak amacıyla HSYK ve Yüksek Mahkemelere üye seçimleri 
yapılmak suretiyle söz konusu kurumların üyelik yapıları değiştirildi. Fakat hükûmet tatmin olmak 
bilmiyordu. 1 Temmuz 2016 tarihinde hiçbir makul gerekçeye dayanmaksızın, 6723 sayılı kanun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylandı. Kanunun amacı açıkça yüksek mahkeme üyelerinin 
görevlerinden azledilmeleriydi. Zira bu yargıçların tamamı hayat tarzları, görüşleri nedenyile 
hükümetle uyumlu olmayan, muhalif kabul edilen yargı mensuplarından oluşuyordu.  
9. Tam bu düzenleme Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklerken, 15 temmuz 2016 tarihinde 
darbe girişimi gerçekleşti. Bu darbe teşebbüsü üzerinden henüz 3-5 saat geçmişken, ki hala o gün ne 
olduğu tam olarak bilinmiyor ve hala olayın detayları açıklığa kavuşmadı, hükûmetin arzu ve emelleri 
doğrultusunda cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturmalarla ilgili açıklamalar yapıldı; güya 
yüksek mahkeme hakimlerinin ve diğer hakim ve savcıların darbeyi hazırladığı, desteklediği, 
arzuladığı ve fiilen de katıldığı ifade edildi.  
10. Darbeden hemen sonra verilen kararlar ile; Yargıtay’dan 140 yüksek mahkeme hakimi, 2 yüksek 
mahkeme daire başkanı, Danıştay’dan 48 yüksek mahkeme hakimi, 2 Anayasa mahkemesi üyesi, 7 
askeri yüksek mahkeme üyesi, 2 askeri yüksek idare mahkemesi üyesi ve 2745 ilk derece hakim ve 
savcı görevden azledilmek, yakalanmak, gözaltına alınmak ve tutuklanmak üzere muhalif listelerinde 
yer aldı. 11. Bu kişiler, Fethullah Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) olarak 
adlandırılan silahlı terör örgütüne üyelik veya Anayasal düzeninin değiştirilmesi girişiminde 
bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Savunmaları alınmadan, masumiyet karinesi ve cezaların 
şahsiliği ilkelerine aykırı bir biçimde açık mahkeme kararı olmaksızın gözaltına alındılar. Bir kısmı 
adli kontrol şartı altında serbest bırakıldı. Bundan sonra, sırasıyla 678, 189, 203 ve 192 olmak üzere 
toplam 1262 hakim ve savcının gözaltına alınması için ek kararlar alındı. 4000'den fazla hakim ve 
savcı görevden alındı. Yasadışı bir biçimde kamu konutlarından tahliyeleri yapıldı. Önceleri 
maaşlarının ilk yarısı ödendi, sonrasında maaş ödemeleri kesildi. Aradan sekiz ay geçmesine rağmen 
henüz haklarındaki suçlamaların ne olduğu belli değil. 12. Olağanüstü hal kararnamesi uyarınca, 
görevinden uzaklaştırılan hakim ve savcılara ilişkin, “Haklarında herhangi bir mahkumiyet kararı 
olmaksızın hiçbir kamu hizmetinde çalışmayacaklarına, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet 
veremeyeceklerine karar verilmiş; ayrıca tekrar görevlerine geri dönemeyeceklerine; on beş gün 
içinde ikamet ettikleri konutlardan veya kamu binalarından tahliye edileceklerine, başkan veya yüksek 
mahkeme üyesi, yargıç veya savcı gibi unvan ve meslek adlarını kullanmalarının yasaklanacağına, bu 
unvanlar ve meslek isimleri ile ilgili haklardan yararlanamayacaklarına” yönelik düzenleme 
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yapılmıştır. 13. Söz konusu hakim ve savcıların ve onların eşlerinin pasaportları iptal edildi. Ruhsatlı 
silahlarına el kondu. Malvarlıkları ve banka hesapları hakkında ihtiyari tedbir kararı verildi. 14. 
Çünkü kamuoyu iktidarın elindeki medya kuruluşları aracılığıyla manipüle ediyor, olağanüstü halin 
yarattığı korku atmosferi ve HSYK'nın doğrudan hükümete bağlı bir kurum gibi hareket eden ayrımcı 
ve baskıcı davranış ve tutumu nedeniyle; darbe girişimi soruşturmasını yürüten savcılar ve hakimler 
de iktidarın dişlileri arasında ezilmenin endişesini duyuyorlar; bu nedenle haklarında soruşturma 
yürüttükleri meslektaşlarını, resmi ideolojinin gözlüğüyle vatan haini ve devlet düşmanı olarak 
değerlendiriyorlar ve haklarında en ağır tedbirleri ve hükümleri almaktan uzak durmuyorlar.15. 
Meclis’de 6723 sayılı Kanun kabul edildiğinde yüksek mahkeme üyesi olarak görevimi yerine 
getiriyordum. 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü, Yüksek Mahkeme binasının önünde bir grup -21 
kişiden oluşan yüksek mahkeme üyesi- yasa tasarısını protesto amacıyla toplandı. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesinde “düşünce ve kanaat özgürlüğü” ve 26. Maddesinde ifade 
özgürlüğü düzenlenmiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan haklar çerçevesinde 6723 sayılı 
Kanun aleyhine bir toplantı yapılmış, ve durum farklı medya kuruluşlarında geniş çapta yer 
bulmuştur.16. Bu olaydan bir gün sonra: “yüksek mahkemelerin yapısını değiştiren yasayı protesto 
etmek üzere bir araya gelen, 21 Yargıtay ve Danıştay üyesi hakkında soruşturma başlatıldı”, şeklinde 
medya kuruluşlarında yayınlar yapıldı. 17. Bu şartlar altında benim yeniden yüksek mahkeme üyesi 
seçilmem ihtimal dışı görünüyordu. Bu sebeple emekli olmaya karar verdim. 18. 6723 sayılı Kanun, 
23.07.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasa ile, iki yüksek 
mahkemenin (Yargıtay ve Danıştay) tüm üyeleri görevden alındı. Ardından kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 2 gün içinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 23/7/2016  
tarihinde, 75 Danıştay üyesi ve 267 Yargıtay üyesi ataması yapıldı. 19. Görevlendirmem ile ilgili 
olarak tarafıma, herhangi bir resmi tebligat yapılmadı. Dolayısıyla, söz konusu görevlendirme ile ilgili 
ne yeniden inceleme talep edebildim ne de genel kurula itiraz edebildim. 20. Yüksek mahkeme 
üyeliğim bu kanunla zarara uğradı ve aynı zamanda buna ilişkin kanun yollarına başvuru hakkım da 
elimden alındı. Mahkemeye erişim hakkım ihlal edildi. Bu sebeple, doğrudan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurumu yaptım. 21. Gerek Anayasaya gerekse Hakimler ve Savcılar Kanunundaki 
düzenlemeler uyarınca, devlet memurlarına savunma hakkı verilmeden disiplin cezası vermesi 
mümkün değildir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, bir suçla suçlanan bir kişinin savunma 
hakkı vardır. Savunma hakkı evrensel bir haktır. 22. Aslında masumiyetimi kanıtlamam gerekiyor. 
Başka bir deyişle, herhangi bir suçla suçlanmasam da masumiyetimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bir 
şeyin olmadığını ispatlamak zor, hatta imkansız. Bir şeyin var olduğunu kanıtlamak çok daha 
kolaydır. Herhangi bir suç işlediysem, kanıtlanması gerekir. 23. Masumiyet karinesi, Anayasamızın 
2., 38. ve 15. maddelerine göre güvence altına alınmıştır. Aynı şekilde Evrensel İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 2. Maddesi ve 6. maddesine göre kabul edilen temel bir ilkedir. Bu nedenle, suçluluğu 
mahkeme kararıyla kesinleşmeden kimse suçlu kabul edilemez. 24. Savunma hakkı tanınmaksızın, 
hakkımda herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, Anayasal güvencelere aykırı olarak ismim, Resmi 
Gazete'de FETÖ / PDY silahlı terör örgütü üyesi olarak yayınlanarak, ağır bir insan hakkı ihlali 
yapılmıştır. Bu karar alınırken, Anayasanın 9. maddesine göre; “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılır” ifadesi yer almasına rağmen, idari bir kuruluş olan HSYK Genel 
Kurulu’nun yapmış olduğu değerlendirme esas alınarak hakkımızda karar alınmıştır. 25. 60 sayfalık 
toplu gerekçelerle HSYK Genel Kurulu tarafından 2847 hakim ve savcı ihraç edildi. Bu şekilde 
yazılmış gerekçelerle verilen ihraç gibi çok ağır cezalar hukuk güvenliğini ciddi zedelemektedir. 26. 
Cezaların şahsiliği evrensel ilkesine göre, bir başkasının suçundan dolayı bir kişiye ceza verilmesi 
mümkün değildir. Başka birinin eylemlerinden hiç kimse sorumlu tutulamaz. Herkes kendi 
eylemlerinden sorumlu tutulur. Bu ilkelere rağmen, doktor olarak görev yapan eşim hakkımdaki 
suçlama nedeniyle görevinden alındı, sebebi benim gözaltına alınmış ve kamu hizmetinden atılmış 
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olmamdı. Sonrasında eşim, olağanüstü hal kararnamesi doğrultusunda kamu görevinden atıldı. 27. Bu, 
HSYK için yeterli değildi çünkü ben kamu görevimden ihraç edilmiştim, oğlum da ayni şekilde kamu 
görevinden ihraç edildi. 28. Kamu görevinden atılanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında, 
ilgili ki şiler hakkında olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi uyarınca görevinden atıldığı kayıt 
altına alınacağından, bu kişilerin sonraki yaşamlarına etki edecek şekilde damgalandığını 
söyleyebiliriz. İş başvurusunda bulunduğumda işveren bu durumumu göz önüne alarak beni işe 
almayı reddedecek ve iş bulamayacağım. Aslında bunun anlamı benim ve ailemim sivil ölüme 
mahkûm edilmemiz, bu damgalanma benimle sınırlı kalmayacak, çocuklarımın geleceği ve 
dolayısıyla tüm aile üyelerimi etkileyecektir. 29. Bakanlar Kurulu ya da yasama organının yargı 
yetkisini kullanması olanaklı değildir. Sanki hakkımda açık bir mahkumiyet kararı varmış gibi kim 
kendini yargı organının yerine koyar ve bir karar vererek kendisini yargı organının yerine koyar ve 15 
Temmuz'daki aşağılık darbe girişiminden yargı mensuplarını sorumlu tutmaya çalışırsa, açık bir 
biçimde Anayasa ve Evrensel İlkelere aykırı hareket etmiş olur. 30. HSYK Genel Kurulu tarafından 
alınan ihraç kararı, 25/8/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara karşı yasal itiraz 
haklarımı kullandım. Hakkımdaki ihraç kararı kesinleşmemesine rağmen,  başka bir deyişle resmi 
görevim halen devam etmesine rağmen, Eylül, Ekim ve Kasım ayları maaşım ödenmedi. İdare 
mahkemesine dava açmak zorunda kaldım. Dava devam ediyor. Bir daha asla kamu hizmetinde 
çalışamayacağım bir şekilde işten çıkarıldım, hakkımdaki karar kesinleşmemesine rağmen hak ettiğim 
maaş ödenmedi. 

Sonuç olarak; 

31.  Yargıtay üyesi olarak görevimi yerine getirdiğim esnada, politik gücün etkisine kapalı olduğum, 
siyasi iktidarın fikir, ideoloji ve yaşam tarzını benimsemediğim için muhalif listesine eklendim. 
Üyeliğimizi sona erdirmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısını eleştiren bildiriyi okudum. 
Demokrasiye ve ulusal iradeye kasteden asla tasvip etmeyeceğim bir darbe girişiminin ardından, bir 
sabah, evimin aranmasına, gözaltına alınmama ve tutuklanmama karar verildi. 4 gün boyunca 
gözaltındaydım. Şartlı olarak serbest bırakıldım. Üyelikten düşürülmeme neden olan yasanın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, hâkim olarak atandım, ancak daha sonra açığa alındım.  
32. 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü kamu hizmetinden kovuldum. İsmim HSYK web sitesinde ve 
Resmî Gazete'de, sanki terör örgütüne üye olmuşum gibi, 2847 meslektaşımla birlikte yayımlandı. Bu 
nedenle, terörist olarak yaşamaya mahkûm oldum. Yeniden inceleme isteğim HSYK tarafından 
reddedildi. Hakkımdaki kararlar kesinleşmemesine rağmen Eylül, Ekim ve Kasım ayları maaşım 
ödenmedi. Emekliliğe hak kazanmama rağmen, halen isteğim kabul edilmedi. Pasaportum ve ailemin 
pasaportları iptal edildi. Kayıtlı silahlarıma el konuldu. Banka kartlarım dahi iptal edildi. 
33. Memuriyetten kovulmam ile birlikte suçların şahsiliği ilkesi hiçe sayılarak, doktor olan eşimin de 
memuriyetine son verildi. Hakim unvanını kullanmam yasaklandı, herhangi bir kamu görevinde 
çalışma hakkım elimden alındı. Çocuklarım ciddi problemleri var. Kamuya ait lojmandan tahliye 
edildim ve kirada yaşıyorum. Hiçbir gelirim yok. 30 yıl boyunca hakim olarak çalıştım. 
34. Sesimizi duymanızı ve ilgili kuruluşlara iletmenizi, Uluslararası Kuruluşlar nezdinde yardımı, 
haksızlığa uğramış meslektaşlarımıza daha yakın ilgi göstermelerini, gözaltına alınan ve mesleğini 
kaybetmiş yaklaşık 5000 hakim ve savcının duygularını paylaşmanızı istirham ediyorum. 
35. Sizden ismimi ve adresimi Türkiye Cumhuriyeti otoriteleri ile paylaşmamanızı ve bunu gizli 
tutmanızı rica ediyorum. İnanıyorum ki, neden bu şekilde talepte bulunduğumu anlayışla 
karşılayacaksınız. Yaşanılanların kendisi izaha gerek bırakmıyor.  
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Yargıç Mehmet Tosun, Erdoğan zulmü altında öldü. 

Danıştay 11. Daire Tetkik Hakimi olan Mehmet Tosun vefat ettiğinde henüz 29 yaşındaydı. 15 
Temmuz darbe girişimi bahanesiyle önce görevine son verildi.  Tutuklandığında ise evleneli bir ay 
olmuştu. O, Erdoğan’ın sivil darbesi sonrasında ölen ikinci yargı kurbanıydı. O, ikinci kurbandı. 
Çünkü, Yargı’da birinci kurban Seyfettin Yiğit idi. Seyfettin bey, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSYK) seçimlerinde, Erdoğan tarafından belirlenen ve hükümetin desteklediği Yargıda Birlik 
Platformu’nun adaylarına oy vermediği için fişlenmişti (kara listeye alınmıştı). Onun da görevine 15 
Temmuz sonrasında son verildi. Sonrasında da tutuklandı. Görevden ihracına itiraz etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a dahil, bütün yetkililere durumunu anlatan itiraz mektupları yazdı. Asıl 
darbeyi, sesinin kimse tarafından duyulmaması ve terörist olarak yaftalandığını öğrenmesi ile aldı. 
Ölümü, resmi kayıtlara intihar olarak geçti. İhraç kararına itirazı ölümü gerekçe gösterilerek 
reddedildi. HSYK ölümü ile ilgili olarak bir taziye bile yayınlamadı. Meslektaşları, “teröre yardımla 
suçlanmaktan” korktukları için arkadaşlarının cenaze merasimine katılamadılar. 

İkinci kurban, Mehmet Tosun, iki yıl önce başlayan ve ciğerlerine yayılan öksürük nedeniyle uzun bir 
süre hastanede tedavi gördü. Taburcu edildikten sonra da ayda bir 2-3 gün tedavisine devam edildi. 
Tedavi sürecinde, 80 kg dan 45’e düşerek 35 kg kaybetti. Kullandığı ağır ilaçlar bağışıklık sistemine 
ağır hasar verdi. Herkes tarafından sevilen, kibar, sevgi dolu ve centilmen biriydi. Meslektaşları tedavi 
sürecinde, onun sağlığını düşünerek onun işlerine yardımcı olmaya çalıştılar. Uzun bir tedaviden 
sonra, hastalığından kurtulunca evlenmek istedi. Nişanlandı ve nihayet evlendi.  

Hayatının baharında, evliliğinin üzerinden bir ay geçmemişken, silahlı terör örgütü üyeliğiyle 
suçlandı. Mesleğinden atıldı ve tutuklandı. Halbuki, onun vicdanlı meslektaşları “çektiğin acılar 
nedeniyle seni tutuklamazlar” diyorlardı. O, narin bir insandı. Bütün bu yaşadıkları yüreğine çok ağır 
gelmişti. Yargıç olduğu zamanlarda önünde temenna duran memurlar, artık ona vatan haini olarak 
bakıyordu. Gözaltında tutulduğunda ekmek ve su bile vermediler. Gözaltından sonra, nihayet 
tutuklandı ve hapishaneye girdi. Gözaltında geçirdiği günlerden sonra, hapishane bile ona daha ferah 
gelmişti. ”Burası daha iyi” demişti. Hapishanede aylar geçiyordu. Her defasında tutukluluğuna itirazı 
matbu kararlarla reddediliyordu. Koğuşlar kalabalık, oksijen ve hijyenden yoksundu. Hastalığı 
yeniden nüksetmişti. Tedavisi özgür günlerindeki gibi değildi, hervşey bürokrasinin demir 
parmaklıklarına çarpıyordu. Suçu olmadığını bildiği için, hastalığını tutukluluğunun sonlandırılmasına 
mazaret olarak göstermedi. Zaten, müracaatları” yerinde görülmedi”.  Hastalık ise bütün acımasızlığı 
ile ciğerlerinde ilerliyordu.  

Koğuşunda hastalığı artınca tahliye edilmiş, vefatından iki gün öncesinde tam yedi ay olmuştu.  Yedi 
ay boyunca iddianame yazılmamıştı. Vefat ettiğinde, ne ile ve hangi delillerle suçlandığını da 
bilmiyordu. 

Bir insan, Mehmet Tosun, olarak, yargıç ünvanı bulunmaksızın toprağa verildi. Ona böylece dua 
edildi. 

Kötülüğe karşı iyili ğin ‘insan’ işi olduğu; İyili ğe karşı iyili ğin ‘herkesin’ işi olduğu; İyili ğe karşı 
kötülüğün ise, ‘kötü ruhların eseri olduğu’, söylenir. Mehmet Tosun, kendisine karşı kötülük 
yapanlara bile iyilik yapabilen karakterdeki ‘Adam’ idi. 

Ardında, yas tutan bir eş ve ağlamaktan bile korkan meslektaşlarını bıraktı. 

Ruhu şad olsun.  
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Murat Arslan1, Tutuklu TürK Hakimi, 2017 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü 
Sahibi 
 

MURAT ASLAN’ın Ödül Konu şması  
 
Sizlere, hukukun üstünlüğünün askıya alındığı, demokratik değerlerin çok uzağında, muhaliflerin 
susturulduğu, insan hakları savunucularının, gazetecilerin, barış isteyenlerin, çocukların ölmemesi 
gerektiğini söyleyenlerin tutsak tutulduğu bir ülkede, zindandan sesleniyorum. Bir ülke düşünün ki 
insan hakları ve özgürlük savaşcılarının sürekli uğrak yeri hapisler olmuş, ki bu ülke karanlığa 
gömülmeye mahkum edilmiş. Evet, bu ülke 20. yüzyılın başlarında Avrupa’nın tecrübe ettiği 
acılardan ders almadığı içindir ki; bugün adeta totaliter bir rejimin labaratuarı haline geldi.  
Ancak kimseyi umutsuzluğa düşürmemelidir. Asla umutsuzluğa gömülmedik. Nitekim, gelecek 
kuşakların varlığı bizlerin umutsuz olmasına izin vermiyor. Bir yerde haklar ve özgürlük için 
mücadele eden ve çarpışanlar varsa, gelecek için her zaman bir umut olduğu anlamına gelir. Bu 
nedenle yargıda örgütlü bir mücadelenin umudunu taşıyoruz. 
Bizler 2006 yılında Türk Yargıçlar ve Savcılar Derneği'ni (YARSAV) kurduk, çünkü modern 
anayasal demokratik devletlerde özgürlüklerin ve insan haklarının güvencesi bağımsız ve tarafsız bir 
yargıdır.  
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için savaşıyoruz. Tam 
bağımsızlık, eşitlik esasına dayanan çağdaş uygarlık, laiklik, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve 
özgürlükleri hedefleyen değerler rehberimiz. Bu temel değerleri tehdit eden her türlü müdahaleye 
direniyoruz. Toplumun hapsedildiği yükselen korku duvarının yenmek için mücadele ediyoruz. 
Önyargılar, temelsiz iddialar maalesef toplumumuzdaki yanlışlarla dolu gerçeklik haline geldi. Her 
türlü tehdit ve baskı altında savunduğumuz değerlerimizden hiçbir şekilde taviz vermedik. Yapılması 
gerekeni yaptık ve bu yaklaşım uluslararası toplum tarafından takdir edildi. Sonra dünya çapında 
saygın kuruluşlarca kabul edilen bir organizasyonun temsilcileri olduk. 
Ülkemizin tahrib edilen yargısını kendi kaderine bırakamazdık. Her bir dönemece geri dönüş için 
kurtuluş reçeteleri bıraktık. Bugün sürgünler yaşıyoruz, tutsak tutuluyoruz, ancak tüm bu yapılanlar 
gerçekği değiştiriremeyecek. Ödediğimiz bedel, gelecek günlerde hukukun üstünlüğünün ve 
demokrasinin yeniden yükseleceği günlere olan inancımızı kamçılıyor, içimizdeki direnişi yüceltiyor. 
Korku imparatorluğunun baskısı altında sessizliğe gömülenlere inat, bizler adaletsizliğe ve 
hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz.  Dikta rejim baskılarını arttıkça, iç 
sesimiz dalgalar halinde büyüyecek, artan iç komurtumuz daha çok rahatsız edecek onları.  
Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve modern demokratik değerleri savunuyoruz. Belki bu direniş, 
özgürlüğümüzü ve demokrasimize yönelik saldırıların son kalesi.   
İnsanlık tarihi, bedelini çok ağır ödese de savunduğu değerleri omuzlarında taşıyan sayısız cesur 
devrimcilerle dolu olduğunu asla unutmamalıyız.  
Meslektlerinden atılmış, zulme ve baskıya uğramış ve hapiste  tutulan diğer meslektaşlarım ve 
özgürlük savaşçıları adına, büyük entelektüel ve politikacı Vaclav Havel'e adanmış bu ödülü  
almaktan gurur duyuyorum. Umarım bu ödül, özgürlük savaşımıza önemli katkılar sağlar. 

                                                           
1 Murat Arslan Yargıçlar ve Savcılar Derneği (YARSAV) üyesi eski bir Türk Hakimi. 26 Ekim 2016 tarihinde tutuklandı. 2017 yılında  

Avrupa Konseyi Parlamentosu tarafından Václav Havel İnsan Hakları Ödülüne layık görüldü. Bu ödülle Avrupanın ötesinde insan 
haklarının savunuculuğu ve bağımsız yargı için yapılan mücadele ödüllendirilmiştir. Ancak Arslan ülkesinde FETÖ’yü desteklemekle 
suçlanıyor.  
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Bu vesileyle, PACE üyelerine, bana ödülü kayık gören jüri üyelerine, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü mücademizde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve üyesi olmaktan herzaman gurur 
duyduğumuz Uluslararası Hakimler Birliği'ne  ve Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupalı Yargıçlar 
Birli ği’ne (MEDEL) ve ismini tek tek sayamadığım diğer hakim derneklerine, Avrupa İdari Hakimler 
ve Hakimler Hakemleri Birliği ve meslektaşlarım, YARSAV üyelerine içten teşekkür ederim.  
Son olarak, bu mücadelenin gerçek kahramanları sevgili eşim Sevilay'e ve oğullarım (Burak Emre ve 
Yiğit Eren) 'e teşekkür ediyorum. 
Hepinizi selamlıyorum, barış dolu aydınlık bir gelecekte kucaklaşmak umuduyla, hoşcakalın.  
 
MURAT ARSLAN 
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      Türk Meslektaşlar İçin Destek (Bağış) Çağrısı 

Zulüm gören Türk meslektaşlarına ve ailelerine destek olmak istiyorsanız, lütfen savunma 
masrafları ve duruşma gözlemine katkı sağlamak için aşağıdaki hesaba bağışta bulunun. 
 
Internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen. (J4J) 
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63  
BIC: GENODED1SPW  
Sparda-Bank West eG 

 
Uluslararası Adli Yardım Fonu: Hukukçular için Hukukçular (J4J) 

 
Dernek Tüzüğü 
§ 2 (1) Derneğin amacı 
(a) siyasi olarak zulüm gören hakimler için adli yardımın teşvik edilmesi; 
(b) demokrasinin gereği olarak hukuk devletine, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve yargının 
bağımsızlığının savunulması adına uluslararası farkındalığın artırılması. 


