
 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/06/2018 tarih ve 2017/109 esas sayılı SEGBİS çözüm tutanağıdır.

ÇÖZÜM TUTANAĞI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 esas sayılı dosyası kapsamında 
yapılan 27/06/2018 tarihli duruşmasındaki sanık ABDULVAHAP BERKE'nin SEGBİS ile 
kaydedilen savunmasıdır.

 SANIK ABDULVAHAP BERKE ESASA İLİŞKİN SAVUNMASINDA: Sayın 
Başkanım başlıyorum. Bugün yaşadığımız dönemde dahi değerini hiç kaybetmeyen, 
hepimizin ortak değeri ölümsüz lider ve en büyük asker Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz 
hatırasını saygıyla selamlıyorum. Askerlik mesleğini seçmemdeki en büyük sebebim ve 
idolüm; Ordu yok diyenlere, kurulur, para yok diyenlere, bulunur, düşmanlarımız hem büyük 
hem de çok diyenlere, olsun yenilir diyecek kadar kararlı, imkansızlıklar içinde imkan 
oluşturan, herkesin pes ettiği yerde devam eden, hiçbir düşmandan çekinmeyecek kadar cesur 
lidersin. Sen vatan, millet aşkıyla yanarken tek derdin dört tarafı düşmanlarla çevrili bu 
milletin kurtuluşu iken, seni vatan haini ilan ettiler. Ömrünü verdiğin askerlik mesleğinden 
çıkardılar. Sen vatan millet için çırpınırken birileri endi makamı için çırpınıyordu. Ama tarih 
seni haklı çıkardı. Sonra sen küllerinden bu ülkeyi kurup gençlere emanet ettin. Seninde 
dediğin gibi: "ben etten ve kemikten oluşan Mustafa Kemal öleceğim ama Mustafa Kemal 
ruhu ebediyen devam edecektir ve bu ruh gençler aracılığıyla devam edecektir. Bende o ruhu 
taşıyan bir Türk subayı olarak senin ülkü ve ideallerini her zaman taşıyorum ve taşıyacağım. 
Yine senin gençliğe hitabende dediğin gibi "İçinde bulunduğunuz vaziyetin imkan ve 
şeraitini düşünmeyeceksiniz." Şu anda içinde bulunduğumuz zor şartlarda dahi biz genç 
Mustafa Kemalleri yıldıramaz. Senin kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, 
okuduğun harbiyenin bir harbiyelisi, taşıdığın ve ruhunu yüklediğin üniformanın bir neferi, 
uğradığın vatan haini suçlamasının bir sanığıyım. Zorla çıkarıldığın mesleğinin bir 
mağduruyum. Tarih seni haklı çıkardı şimdi sıra bende. Bir insan yaşamı boyunca suç 
işlemeyeceğine söz verebilir ancak yaşamı boyunca yargılanmayacağına söz  veremez. Hiç 
beklemediği bir anda, hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşabilir Sayın Başkanım. Bugün 
burada askerlik mesleğine girerken etmiş olduğum askerlik yeminime, vatanıma, milletime 
ve bayrağıma karşı olan bağlılığımda bugün yaşadığım zor şartlarda dahi  en küçük bir 
eksilme olmadı. Ben dedelerini ve atalarını Osmanlı-Rus Harbinde şehit vermiş bir şehit 
torunuyum ve ben tüm vicdanım rahat olarak haykırıyorum ki suçsuzum ve zaman bunu 
gösterecek. Başkanım savunmamı 7 başlık altında yapacağım. Birinci başlık suçlamalara 
karşı cevabım olacak. Şimdi tarafıma isnat edilen mesnetsiz, hiçbir somut dayanağı olmayan 
sadece yoruma dayalı olan suçlamalara karşı cevap vereceğim. Hitlerin Propaganda Bakanı 
Gobbels'in "Öyle büyük bir yalan söyle ki kimse itiraz etmesin" dediği gibi hazırlanan 
iddianameden sonra şimdi de "öyle büyük bir yalan söyle ve bunu devam ettir ki hem kendin 
inan hem de kime itiraz etmesin" mantığıyla mütalaa verildi. Savcı bey davaya yeni atandığı 
için benim yaptığım savunmayı dinleyemedi. Bunda bir problem yok ama savunmamı okuma 
gereksinimi dahi hissetmemiş. Mütalaa'da gördüğüm kadarıyla savcı bey sadece ruhsatsız 
silah kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığını değerlendirmiş ve onun dışında 
suçlamalarda bir değişiklik yapmamış. Savcının bu tutumunu şuna bağlıyorum savunmam 
sırasında burada bulunan savcı farklıydı bu yüzden savunmamı dinleyemedi ve aynı 
suçlamaları tekrar etti yada kolay olsun diye kes-kopyala-yapıştır yaptı. Başkanım o değerli 
zamanınızı fazla almamak için mesleki safahatımı ve olayın anlatımını geçiyorum. Bunları 
zaten heyet önünde yaptığım savunmamda anlattım. Umuyorum ki savcı beyde SEGBİS 
dökümlerinden okuyacaktır. Eğer okumayacaksa onları da burada tekrar anlatabilirim. Ben 
sınıf okul süreci içerisinde özel kuvvetler seçmelerine katıldım. Başarılı olmaya müteakip 
yaklaşık olarak bir sene süren bu zorlu eğitim sürecini 14 Temmuz 2016'da, dikkat etmenizi 
istiyorum Sayın Başkanım, 14 Temmuz 2016'da tamamladım. Bu eğitim sürecinde bir çok 
ağır ve insan iradesini kırmaya yönelik eğitimler aldım. Askerlik mesleğinin temelinde 
olduğu gibi bu kursun en temel öğretisinin mutlak itaat bilincini kazandırmak olduğunu 
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belirtmek istiyorum. Kurs döneminde okul komutanı olarak görev yapan eski kurmay albay, 
yeni tuğgeneral olarak görevine devam eden Ömer Faruk Bozdemir'in arkadaşlar bir 
komutanınız veya hocanız size gidin şu binanın tepesinden aşağı atlayın derse bir an bile 
tereddüt etmeyip atlayacaksınız. Çünkü komutanınız buna bir tedbir almıştır. Buna ben 
kefilim demesi kursun ve özel kuvvetlerdeki görev anlayışının özetidir. Ömer Faruk 
Bozdemir tanık olarak dinlendiği Ömer Halisdemir davasında sorulan soru üzerine 
söylediklerinin arkasında olduğunu belirtmiş ve özel kuvvetlerdeki itaat duygusuna vurgu 
yapmıştı. Özel Kuvvetlerde grup komutanı olarak görev yapan ve o gecenin 
kahramanlarından Altan Bora Albayın söylediklerini aynen tekrar ediyorum: " Özel kuvvetler 
diğer birliklerden farklıdır. Özel Kuvvetler görev birliğinin, görev disiplininin ve güvenin 
tam olduğu yerdir. Bizler görev için gerektiğinde hayatımızı feda etmeye hazırızdır. Kara 
Kuvvetlerinde sürtünme katsayısı vardır. Bu sürtünme katsayısı Başkanım emirlere yönelik 
söylüyor. Kara Kuvvetlerinde sürtünme katsayısı vardır fakat Özel Kuvvetlerde sürtünme 
katsayısı yoktur. Bu bizim aldığımız eğitim ve karşılıklı güvenimize bağlıdır. Özel Kuvvetler 
erilen görevi sonuna kadar yapmaya çalışır, sorgulamaz" bu bilinçle ve öğretim metoduyla 
eğitim alıp bu seçkin birime katılan genç bir subay olarak tek gayem Özel Kuvvetler 
Komutanlığı bünyesinde bulunmanın gereklerini daha önceki komutanlarım ve arkadaşlarım 
gibi en yüksek vazife bilinciyle yerine getirmektir. Tıpkı Ömer Halisdemir'de olduğu gibi. 
Ömer Halisdemir benim kursta hocalığımı yaptı, eğitmenliğimi yaptı. Tek bir telefonla, yazılı 
emir istemeden v hiç düşünmeden yıllardır birlikte çalıştığı komutanını vurdu. Kanunlara 
aykırı olan bu emri hiç sorgulamadan komutanına, Zekai Aksakallı'ya olan güveni sebebiyle 
yapıyor. Ömer Halisdemir'i kahraman yapan itaat şuuru tek suçu üstlerinden aldığı kanuna 
uygun emirlere itaat etmek olan şahsımın karşısında yargılanmasına sebep oluyor. Aslında 
ikisininde altında yatan sebep aynı; itaat şuuru. Bu olaylar sürecinde tabur komutanı Murat 
Korkmaz'ın tarafıma tevdi ettiği konvansiyonel olmayan harp kapsamındaki koruma ve 
güvenlik tatbikatını biraz önce açıkladığım gerekçeler çerçevesinde yüksük bir görev anlayışı 
ve vazife bilinciyle her zaman olduğu ve olması gerektiği gibi normal karşıladım. Bu görev 
tüm özel kuvvetler personeli için sıradan bir görevden ibaretti. Ayrıca bize görevimizi tevdi 
eden Murat Albay özel kuvvetlerde tanınmış, özellikle Zekai Aksakallı'nın tanıdığı ve en 
güvendiği insanlardan, tecrübeli, terörle mücadelede madalya almış, herkesin kendisine 
güvendiği örnek alınan bir komutan olduğunu biliyorduk. Bu dava sürecinde de bunu hem siz 
gördünüz hem de biz gördük. Özellikle son iki yıldaki iç güvenlik operasyonlarındaki başarısı 
kursiyerlere örnek olarak anlatılıyordu. Her komutan astının yapıp yapamadığı her şeyden 
sorumludur, ilkesince burada heyet önünde verdiği ifadede hem verdiği emirlerin arkasında 
durdu hem de astlarına sahip çıktı. Bu kapsamda TSK İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği 2'nci 
maddesi; tam sağlam bir disiplin için komutan ve mahiyetinin karşılıklı sevgi ve saygı ile 
birbirlerine itimat beslemeleri şarttır. Özel Kuvvetlerin işleyişinin temelini bu madde 
oluşturur Sayın Başkanım. 5'inci maddesi; Her ast üstlerinin daha bilgili ve tecrübeli 
olduğuna, Silahlı Kuvvetler ve memlekete daha fazla hizmeti bulunduğuna itimat etmesi ve 
korunduğuna emin olması lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti üstün cesaret ve feragat madalyası 
almış ve kahramanlığı tescillenmiş bir komutanın bilgi, tecrübe ve birikimini sorgulamak 
akla mantığa aykırıdır. 6'ncı maddesi; Askerlik hizmetlerinin en başında disiplin astlık-üstlük, 
buyurma buyruğa uyma ilişkileri ile rütbe ile sınırlandırılmış yetkiler gelir. 14'üncü maddesi; 
ast muayyen olan vazifeleri aldığı emri vaktinde yapar ve emri değiştiremez haddi aşamaz, 
icradan doğan mesuliyetler emri verene aittir. Hükümlerine amirdir. Benim gibi böylesine 
zorlu bir eğitim sürecini vatan ve millet, bayrak aşkı ile gönüllü katılan bir subayın 
bahsettiğim mevzuat gereği komutanlarına itimat beslemesi ve verilen kanuna uygun 
emirlerini yerine getirmesi anormal karşılanmamalıdır. Aksine böyle bir durumda bu hain 
kalkışma bu hain kalkışmadan haberi olmayan bir askerin, askerliğin olağan akışı içerisindeki 
verilen emirlerin hilafında hareket etmesi düşünülemez. Özel Kuvvetler gibi bir birlikten 
atılma sebebidir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus benim rütbem, seviyem ve 
tecrübemdeki birisinin aldığı emri sadece şekil bakımından değerlendireceğidir. Bu açıdan 
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bakıldığında tarafıma tevdi edilen koruma ve güvenlik tatbikatı Özel Kuvvetler gibi bir 
birlikte gayet normal bir faaliyettir. Ben konumum gereği aldığım emri esas itibariyle 
bilemem. Kaldı ki bu konuda Korgeneral Zekai Aksakallı'nın tanık olarak sunduğu 
ifadelerinde; "Bu sorgulamanın tim personeli değil, komutan pozisyonundaki personel 
tarafından yapılması gerektiği, tim personelinin sadece aldığı emirlere uymakla görevli 
olduğunu" açıkça beyan etmiştir. Sayın Başkanım; Özel Kuvvetler kursunun bitiş tarihinin 
öne çekilmesiyle alakalı da Zekai Aksakallı'nın ifadeleri var, tanık olarak sunduğu ifadeleri 
var. Orada gerekçeyi şöyle göstermiş; Genelkurmay Başkanının programı dolayısıyla tören 
15'inden 14'üne yani 15 Temmuz'dan 14 Temmuza alındı demiş. Bizim Özel Kuvvetler 
kursunu gördüğümüz 2015-2016 yılında Sur ve Nusaybin gibi yerlerde yapılan operasyonlar 
sebebiyle meskun mahallerde muharebe eğitimlerinin önemi arttı. Biz kursiyerler de meskun 
mahal eğitimlerinin artırılmasını istedik okul komutanlığından. Çünkü kurs bitiminde biz bu 
tarz yerlerde görev yapacaktık. Aldığımız yanıtsa şu oldu; "Arkadaşlar kursu uzatamıyoruz, 
diğer eğitimlerinizde çok önemli olduğu için onları da kısaltamıyoruz" dediler ve eğitimi 
yaptırmadılar. Bizim buradan anladığımız aldığımız eğitimler çok kritik olduğu için 
kısaltılamıyor. Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri bellidir. Kurs başladığında kurs dönemi 
bellidir. Başlangıç ve bitiş tarihleri de bellidir. Bizim kursun bitiş tarihi 12 Ağustos 2016'ydı. 
Yani olaydan 1 ay sonra. Sonra yüzme safhasından 1 hafta, paraşüt safhasından 2 hafta ve 
son hafta olan tören hazırlığından 1 hafta kısaltılarak tören önce alel acele 18 Temmuz 
2016'ya daha sonra 15 Temmuz 2016'ya, en son 14 Temmuz 2016'ya çekildi. Peki ben şimdi 
buradan soruyorum; madem bu eğitimler bu kadar kritikti, neden birer ikişer hafta kısaltıldı. 
Bize bu konu ile alakalı neden bir açıklama yapılmadı? Özel Kuvvetlerdeki her şeyden haberi 
olan Zekai Aksakallı kursun bitiş tarihinin öne alınması olayının sadece bir gününü açıklamış 
ve neden geri kalan 28 günün açıklamasını yapmadı? Bu olaydan haberimi yoktu  yada böyle 
olmasını kendisi mi istedi? Sayın Başkan, mütalaada geçen görevli olmadığı halde muhafız 
alayına gittiği ifadesi kullanmış. Muhafız alayına gidişim sadece tatbikat maksadıyla irca 
edilmiş olup, gerek ilgili birliğin nizamiyesinde kimlik kartlarımızın usulüne uygun olarak 
toplanması, gerek kayıt yapılması ve gerek nizamiyedeki görevli personelin tatbikat olacağı 
yönündeki bilgiye sahip bende herhangi bir şüphe yaratmadı. Çünkü bir askeri personel 
girmeye yetkili olmadığı bir birliğe giremez. Ben aldığım emirler çerçevesinde hiçbir suretle 
suç kastı taşımadan hareket ettim. Bize kurs müddetince eğitimler ve tatbikatlar sırasında cep 
telefonlarımızın yanımızda bulundurulmaması gerektiği hususu sayısız defa tebliğ edildi. 
Yanımızda olursa kurstan eleneceğimiz söylendi. Bende bu sebeple Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız alayına girmeden önce telefonumu kapattım. Dikkat ederseniz Sayın Başkanım 
burada hala kurs mantığıyla ediyorum. Telefonumu çantama koydum, çantayı da aracın 
içerisine bıraktım. Telefonumu bu saatten sonra hiçbir şekilde almadım ve kullanmadım. 
Çünkü ben her tatbikatta böyle yaparım, o zaman da böyle yaptım. Bu durum HTS 
kayıtlarından tespit edilebilir. Murat Albayın komutasında yoklamamız alındı. Askeri 
araçların gelmesini ve brifing verilmesini beklerken 23:30 gibi Murat Albayın Genelkurmay 
Başkanlığına saldırı ihtimali olduğunu söylemesi ile sivil araçlara bindik ve Genelkurmay 
kavşağına geldik. Polislerin Genelkurmayın emniyetini aldıklarını gördüm. Sivil araçlarda 
olduğumuz için bizi durdurdular. Burada ateş açarak durdurdular Başkanım, 2 kişi yaralandı. 
Murat Albayın polislerle konuşması ile birlikte polisler Genelkurmay'a girmemize refakat 
ettiler. Polislerin bu davranışı benim hukuksuz bir olayın içerisinde olacağımı aklıma dahi 
getirmedi. Genelkurmay Bakanlığına girdikten sonra Murat Albayın emri ile güney 
nizamiyenin emniyetini alan birlikleri takviye etmek için görevlendirildim. Nöbet tuttuğum 
bölgede ve saatlerde toplanmış bir grubu ve polisleri görmedim. Silahımı hiçbir suretle 
kullanmadım. Savcı Bey mütalaada 11 şehit ve 42 yaralanma için ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezaları istemiş. Ben şimdi buradan savcı beye bakarak sormak istiyorum. "Bana benim 
silah balistik raporunu gösterir misiniz? SWAP raporlarını gösterir misiniz? Balistik 
raporlarıyla otopsi sonuçlarının eşleştirilmesini, karşılaştırılmasını gösterir misiniz? Kamera 
kayıtlarını incelediniz. Benim olduğum görüntüler de belli. Orada herhangi bir suça yönelik, 
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bu suça yönelik bir işlemimi gördünüz mü? Buna yönelik bir deliliniz var mı? Ben sizin 
yerinize cevap vereyim yok, yok yok. Madem elinizde somut bir delil yok neye dayanarak bu 
kadar ağır suçlamaları tarafıma yönelttiniz? Çünkü genelleme ile oluşturulan soyut iddialar 
ile olayın içinden çıkmaya çalıştınız. Ne de olsa olayı çözmek, adaleti sağlamak gibi bir 
derdiniz yok. Askerlik mesleğini seçmiş her vatandaşın canını kendi canından daha değerli 
bilen biz Türk Subayı olarak tarafıma isnat edilen bu mesnetsiz iddiayı kesinlikle kabul 
etmiyorum. Savcı Bey burada suçun bireyselliği ilkesini yok saymıştır. Sayın Başkan sabaha 
kadar bilerek yada bilmeyerek yaptığım hangi eylemim Anayasayı ihlal suçunu oluşturuyor 
ve bu iddia neye dayandırılıyor bilemiyorum. Kanunlarımızda bu suçun işlenmesi için kast 
unsuru açıkça aranmaktadır. Darbe girişimi sabah 8 civarında Murat Albayın bilmediğim bir 
şeyler oluyor, bekleyin hiçbir şeye karışmayın emri üzerine bina girerek TV izleme fırsatı 
bulan ve TV'den öğrenen şahsımın böyle bir suça yönelik kastı olması düşünülemez. Kaldı ki 
olayları anlar anlamaz silahımı ve teçhizatımı çıkardım, gece boyu o saate kadar ve 
sonrasında suça dönük hiçbir eyleme karışmadım. Sayın Başkan tüm tanıkları ve sanıkları 
dinlediniz. Kamera görüntülerini incelediniz. Benim darbe yapma niyetinde olduğumu 
gösterir delil ve ifade kesinlikle yoktur. Ben her asker gibi kanunlar çerçevesinde vatanım 
için hizmet ettiğimi düşünerek hareket ettim. Hiçbir eylemim suç unsuru barındırmamaktadır. 
Savcı Bey birde şunu yapmış. Beni FETÖ üyesi yapmaya gayretle girişmiş. Mütalaada; 
FETÖ'nün planlayıp sevk ve idare ettiği darbe teşebbüsü fiillerine birlikte suç işleme 
kararının yanı sıra fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğu için, diyerek devam etmiş. Yine ve 
yine somut hiçbir şeye dayandırmadan böyle bir iddiada bulunmuş. Israrla dava kapsamına 
aldığı herkesi birbiri ile bağlantılı olduğunu ve tüm suçların organize işlendiğini, olayın terör 
suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Anadolu'da bir deyim vardır; atlıyla 
yaya istese de arkadaşa olamaz. Şimdi siz nedenini merak ediyorsunuz oda basit çünkü 
durumları ortak değil. Bu davada da askerlikten başka benzerliği olmayan insanlar bir araya 
getirilmiş ve kocaman içinden çıkılmaz bir terör örgütü oluşturulmaya çalışılmış. Peki 
savcıya göre fiillerdeki bu birliktelik nereden geliyor diye sorulsa sanırım şu cevabı verecek. 
Hepsi askeri kıyafet giymiş, hepsinde silah var, hepsinin askeri kimliği var gibi gibi. Çünkü 
ortada olan tek ortaklık bunlar. İyi de bunlar zaten bizim mesleğimizin bir parçası. Askerlik 
mesleğini ve emir komutayı hiçe sayarak terör örgütü üyesi yapma çalışmasını anlamıyorum. 
Benim o gece yaptığım tüm eylemler kanunlara, nizamlara ve askerlik mesleğine uygundur. 
Tek üyeliğim var oda Türk Silahlı Kuvvetleri üyesi ve mensubuyum. Sayın Başkan ve değerli 
üyeler ben ne darbeciyim ne de FETÖ'cüyüm. Bana yıllardır eğitimi verilen buyurma 
buyruğa uyma ve mutlak itaat bilinci art niyetli kişilerce uydurma emirler ile kötü amellere 
alet edilmek istenmiş, ancak şahsım o kaotik ortamda dahi hiçbir suça iştirak etmemiştir. Ben 
hayatım boyunca devletine bağlı olmuş, devletin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmuş, 
Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş bir Türkiye Cumhuriyet vatandaşı ve Türk 
subayıyım. Ne FETÖ ile nede kanunsuz yapı cemaat, tarikat ve benzeri ile hiçbir irtibatım, 
iltisakım bulunmamaktadır. Benim ve ailemin FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığı konusu 
devletin en yetkili ve kabiliyetli kurumlarınca didik didik araştırıldı. Dijital verilerde 
incelendi Sayın Başkanım, herhangi bir olumsuz sonuç çıkmadı. Tarafıma isnat edilen FETÖ 
üyesi suçlaması böyle bir kalkışmanın içerisinde iradem dışında ve kanunların sağladığı 
imkanların art niyetlerle kullanılması sonucu çekilmiş olmamdan kaynaklanmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki bu menfur olay yüce milletimizin can siperane gayretleriyle beraber ben 
ve benim gibi kandırıldığını onlar anlamaz bu olayın karşısında duran TSK personeli 
tarafından engellenmiştir. Şimdi Sayın Başkanım ikinci bölüme geçiyorum. Burada bir 
olaydan bahsetmek istiyorum. 15 Temmuz darbesine bakışınızı değiştireceğine inanıyorum. 
Bu aynı zamanda bir yazı dizisi. Yazı dizisinden aldım. Almanya'da yaşanan bir darbe ve 
Türkiye'deki 15 Temmuz darbesinin karşılaştırılması. Alman ordusu 2. Dünya savaşında iken 
Almanya içerisinde çıkabilecek herhangi bir toplumsal olaya müdahale etmek için yedek 
ordu kurulur ve bu yedek ordunun nerede, nasıl kullanılacağını gösteren bir plan hazırlanır. 
Plan dönemin Başbakanı Adolf Hitler tarafından imzalanıp onaylanarak askeri birliklere 
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gönderilir. Askeri birlikler bu planla ilgili de eğitim yaparlar. İşe bu planın adı Valkyre 
Planı'dır ve Türkiye'de toplumsal olaylarda uygulanan KOKIOD Planı'nın benzeridir. 
Almanya'da 1'i emekli general olmak üzere 4 sivil ve 1 grup askeri personel Hitleri öldürüp 
yönetimi ele almaya karar verirler. Bir plan yaparlar ve bu plana askeri birlikleri harekete 
geçirmek için Valkyre Planı'nı devreye sokmaya karar verirler. Bunun içinde darbenin ismini 
Valkyre Operasyonu koyarlar. Darbe planına göre Kurt İninde bulunan Hitler'e toplantı 
esnasında bombalı suikast düzenlenecek, Hitler ölünce "Şehirlerde toplumsal olaylar, isyanlar 
veya terör faaliyetleri baş gösterdi" diyerek , Valkyre Planı devreye sokulup Silahlı Kuvvetler 
emir-komuta zinciri kullanılarak "Tüm devlet kurumlarının emniyeti alınıyor" görüntüsüyle 
kurumlar işgal edilecek ve böylece Almanya'daki tüm kurumların yönetimi darbecilerin eline 
geçmiş olacaktı. Darbe planında yer alanlara parola maksadıyla özel bir kart dağıtılır ve 
sadece bu karta sahip olanlar darbenin yönetileceği karargaha alınırlar. Darbe planının ana 
yöneticisi, savaşta bir gözünü ve bir kolunu kaybetmiş, ama hala karargahlarda aktif olarak 
görev yapan, orduda tanınan ve çok güvenilen ve bizzat Hitler tarafından takdir edilmiş, bir 
Albay'dır. Bu Albay 15 Temmuz 1944'te Hitler'e bombalı suikast düzenlemek için Hitler'in 
karargahı Kurt İni'ne gider ve toplantı salonuna girer. Aynı zamanda Valkyre Planı'na göre 
askeri birliklere alarm verilir. Toplantı salonuna tesadüfen Hitler gelmediği için suikast 
yapılamaz ve alarm verilmesi üzerine toplanan birliklere tatbikat amacıyla toplanıldığı 
söylenerek birlikler dağıtılır.yine bu Albay 20 Temmuz 1944'te yine Kurt İninde Hitler'in 
katıldığı bir toplantıda saniye fitilli bir bombanın bulunduğu çantayı odaya bırakıp dışarı 
çıkar ve bomba patlar. Darbenin yönetileceği karargahı arayarak oradaki generallere Hitler'in 
öldüğünü, derhal Valkyre Operasyonunu başlatmalarını söyler. Darbeci generaller Hitler'in 
patlama esnasında ölüp ölmediğinden emin olamadıklarından yavaş davranırlar ve Albay 
karargaha gelene kadar hiç bir şey yapmazlar. Albay gelince direnen bir kaç generali derdest 
ettirip bir odaya kapatır ve ordunun muhabere merkezi tüm birliklere Alarm verilmesi mesaj 
emrini çektirir. Tabi bu mesaj emirlerinden emir-komuta zincirindeki askerlerin, 
komutanların isimleri yazılıdır. Havuzda yüzerken alarm mesaj emrini alan tabur komutanı 
Binbaşı derhal taburunu toplar. Tabur içtimada beklerken Hitler'in öldüğü ve Valkyre 
Planı'nın uygulanması mesaj emri gelir. Tabur komutanı Binbaşı derhal harekete geçer ve 
bulunduğu şehirdeki devlet kurumlarının emniyetini alıyorum düşüncesiyle etraflarını 
askerlerle sardırır. Ordu Muhabere Merkezinden hem darbe karargahının hem de Kurt 
İninden aynı anda birbiriyle çelişen mesaj emirleri gelir ve bunların ast birliklere 
yayınlanması istenir. Muhabere Merkezinde çalışanlar Muhabere Merkezi komutanı 
Yüzbaşı'nın kafası karışır, biraz düşünür ve Bizim görevimiz mesajları yorumlamak değil, 
gelen mesajları ast birliklere iletmektir, o yüzden her iki yerden gelen mesajları da 
gidecekleri yerlere gönderin der. Mesajlar ast birliklere çekilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde 
bir Bölük Komutanı durumdan şüphelenip Tabur Komutanı Binbaşı'nın yanına gider ve "Ters 
giden bir şeyler var, darbe mi oluyor acaba?" tarzında bir şeyler söyler. Tabur Komutanı da O 
kadarını ben de hissettim, ama biz ne taraftayız onu anlamadım der. Bu esnada Tabur 
Komutanı'na zarf içerisinde 2 emir geliyor. Biri darbe karargahından darbeyi yöneten Albay 
imzalı  Propaganda Bakanı Gobel'in tutuklanmasını emrediyor; diğeri ise Kurt İninden 
darbeci Albay'ın tutuklanmasını emrediyor. Bir bölük komutanı hangi emri uygulayacaklarını 
sorunca tabur komutanı Binbaşı "Her ikisini de, önce propaganda Bakanını, sonra da Albay'ı 
tutuklayacağız" diyor, emirleri sorgulamıyor. Tabur Komutanı Binbaşı, derdest etmek için 
odaya girdiğinde Gobel telefonda konuşuyor ve Binbaşıyı görünce telefonu ona uzatıp Führer 
seninle konuşmak istiyor, diyor. Binbaşı, Führer'in öldüğünü bildiği için şaşırıyor ve telefonu 
alıp Hitler'in sesini duyunca hemen esas duruşa geçiyor. Hitler, Binbaşıya; Almanya'nın sadık 
bir subayı mısın? diye soruyor. Binbaşı Evet deyince, Hitler; O zaman git, Albayı ve hain 
darbecileri tutukla, bana getir diye emir veriyor. Bu konuşma darbenin dönüm noktası oluyor. 
Bu esnada Hitler radyolardan Sağlığının iyi olduğunu, ordu içerisindeki küçük bir grup hainin 
kalkışma yaptığını, ancak en kısa zamanda bastırılacağını söylüyor. Binbaşı hemen taburunu 
Propaganda Bakanlığı'nın etrafından toplayıp darbecilerin karargahına gidiyor. Albayı ve ele 
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başlarını tutukluyor. Yargılamalar yapılıyor. Albay ve darbe planlaması içerisinde bulunan 
askeri şahıslar kurşuna dizilerek, sivil şahıslar ise iple asılarak idam ediliyor. Şimdi Sayın 
Başkanım olayla 15 Temmuzun karşılaştırmasını yapacağım. Almanya'daki darbe girişimi ile 
Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki benzerlikler; her iki darbe girişiminde de 
silahlı kuvvetlerdeki bir grup darbeci olduğunu söyleyen asker kendi ast birlikleri üzerinde 
silahlı kuvvetler emir komuta zincirini kullanmış ve ast birliklerin haberi olmamış. İki her iki 
darbe girişiminde de yasal olarak hazırlanmış Valkyre ve KOKTOD, bize verilen KO planları 
devreye sokulup ast kadrolardaki birliler kurumların emniyeti alınacak adı altında 
kandırılarak kışladan dışarıya çıkartılmışlar, devlet kurumlarına gönderilmişlerdir. Murat 
Yanık'ın, ifadesini çekti, çekmedi bilmiyorum Başkanım iddianamedeki yazılı haliyle 
söyleyeyim. Murat Yanık'ın ifadesinde ne diyor: Darbe faaliyetinin ifşa olmaması için, ast 
birliklerin görev alanlarına sevki ve yönlendirilmesi için 15 Temmuz günü "Gece eğitimi mi 
yapılsın, yoksa personel terör eylemleri veya tugayın sınırı hattına taşınması ile ilgili olarak 
acilen mesaiye mi çağrılsın seçenekleri tartışıldı. Son karar olarak terör eylemi şüphesiyle 
birlik personelinin mesaiye çağrılmasına karar verildi diyor. Üç; her iki darbe girişiminde de 
darbeden habersiz askeri personel alarm mesajı ile toplanmıştır. Dört; Filmdeki tabur 
komutanı Binbaşı ve astı olan bölük komutanları Valkyre Planına göre yani tatbikat planına 
göre hareket ettiklerini düşünerek devlet kurumu olan Propaganda Bakanlığının emniyetini 
almaya gidiyorlar. Biz de kendi üst komutanlığımız olan Genelkurmay Başkanlığının 
emniyetini almaya gidiyoruz. Tüm askeri birliklere, Almanya'daki olayda tüm askeri 
birliklere darbe karargahı tarafından Vlakyre Planı Uygulama emri çekilerek birlikler 
harekete geçiriliyor. Bizde de aynı olay tatbikat emri ile harekete geçiriliyor Sayın Başkanım. 
Almanya'daki darbe girişiminde Hitler radyodan olayın asker içerisindeki küçük bir vatan 
haini grubun kalkışması olduğunu ve olayın kısa zamanda bastırılacağını söylüyor. 
Türkiye'deki darbe girişiminde de Başbakan ve Cumhurbaşkanı televizyondan olay asker 
içerisindeki küçük bir grubun kalkışması olduğunu  ve en kısa zamanda bastırılacağını 
söylüyor. Dikkat edilirse devlet başkanları sadece kalkışma kelimesini kullanmış, darbe 
kelimesini kullanmamışlar. Şimdi bu olayların benzerlikleriydi Sayın Başkanım. Tek farklılık 
ise bu iki olayda yaşanan Almanya'daki darbe girişimiyle 15 Temmuzdaki darbe girişimi 
arasındaki tek fark ise sadece Planlayıcı 4 sivil ve 8-10 asker cezalandırılıyor, fakat 
kandırılarak dışarı çıkarılan ve devlet kurumlarını bilfiil işgal eden hiçbir asker 
cezalandırılmıyor. 15 Temmuzdakinde ise planlayan da, benim gibi kandırılarak dışarı 
çıkarılan ve Genelkurmayın emniyetini aldığını düşünen masum askerler de cezalandırılıyor. 
Bu Almanya'da ki olayla kıyaslamasıydı Sayın Başkanım. Şimdi bizdeki olaylara bakalım. 12 
Eylül 1980'de gerçekleştirilen başarılı darbenin yargılamasında emir komutadaki hiçbir 
personel yargılanmamış, sadece en tepedeki generaller yargılanmıştır. Bu günkü gibi o 
zamanda Abdulvahap Teğmenler yargılansaydı, o zaman üsteğmen yüzbaşı olan ve emir 
komuta içerisinde darbeye katılan Genelkurmay Başkanı dahil komuta kademesi görevleri 
başında olmayacaktı. Gelelim ikinci dava olan 28 Şubat 1997 post modern darbesine. Bu 
darbede de benzer şekilde Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı gibi üst düzey 
isimlerden oluşan 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Bu dava zaten yakınlarda bitti 
Başkanım. Aynı şekilde emir komuta zincirinde kalarak tankları yürütme emri veren tabur 
komutanı, tankların şoförü, mürettebatı dahil emir komuta zincirinde kalan hiçbir personele 
yargılama dahi yapılmadı. O davanın bizim davamızla çelişen en çarpıcı özelliği ise 
mahkemece müebbet hapis cezası almış kişiler olması gerektiği gibi mesleklerinden ihraç 
edilmedi. Hala ordu evine girebiliyorlar, hala resmi korumalar var ve hala resmi konutlarda 
oturuyorlar. Bunların iptali için Yargıtayın onayı bekleniyor. Ben ise yalnızca bir 
değerlendirmeyle çok sevdiğim üniformamdan, mesleğimden yargılamam dahi başlamadan 
anında sebepsiz yere ihraç oldum. Hukukta emsal teşkil etme diye bir kural vardır. O 
davalarda olması gereken yapıldı. Emir verenler yargılandı ama aynı mahkemeler erleri ve 
bizim gibi olaydan haberi olmayan düşük rütbeli personeli bile yargılıyorlar. Size size 
sorarım Sayın Başkan. O yargılamayı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri değil mi? 
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aynı kanun maddeleri ve esaslara tabi değil miyiz? Eğer öyleyse uygulanan bu çifte standart 
neden diye sorarım Sayın Başkanım. Üçüncü bölüm işkence ve kötü muamele. Kendimin 
uğradığı işkence ve kötü muamelelerden bahsetmek istiyorum Sayın Başkanım. İşkence; bir 
şahsa veya bir üçüncü şahsa bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe 
edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla bilgi almak ve itiraf ettirmek için veya ayrım 
gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden 
başka şahsın teşviki veya rızası veya muvakatıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır acı ve 
ızdırap veren bir fiil anlamına gelir. Korkutma dahi işkencenin içinde yer alır. Bu tanım BM 
sözleşmesinin içerisinde yer almaktadır. 15 Temmuzdan sonra yaşanan işkenceleri düşününce 
bir tanım sığ kalmaktadır. O akıl almaz işkenceler bu tanımı hazırlayanların dahi aklına 
gelmemiştir. Korkutmanın dahi işkence sayıldığını düşünerek benim yaşadıklarımı bir 
dinleyin. Kendi rızamla teslim oldum. Bizi gözaltına alan polisler öncelikle günün en sıcak 
saatlerinde tabir caizse erime seviyesine gelmiş asfalt zemine üzerimizdeki kıyafetleri 
çıkartarak yatırdılar. Yerde vücudum asfalta yapıştı. Daha vücudumun acısını yaşarken ve 
polise en ufak bir mukavemette dahi bulunmamışken arama yapan polisler el bileğimi içe 
doğru çevirip bileği neredeyse kıracak seviyede bastırdılar. Sonra bizi diz üstü çöktürüp 
ellerimizi ters kelepçe yaptılar. Bazı polisler kelepçeyi olması gerektiği gibi bağlamasına 
rağmen, bazıları tüm kelepçeleri kontrol ederek eli kangren edecek şekilde kelepçeleri 
sıktılar. Arkadaşlarımdan parmaklarında his kaybı olanlar oldu ve his kayıpları devam 
edenler var. Şu anda devam edenler de var Başkanım. Sonra bizi halk otobüslerine 
bindirdiler. Ve sivil kıyafetli insanlar tahminimce onlarda polistiler. Elleri ters kelepçe ile 
bağlı olan bizlere tekme tokat vurmaya başladılar. Halk otobüslerinin camları büyük ve say 
dam olduğu için dışarıda bizi gören insanlar kaldırım taşları ile otobüsü taşlamaya başladılar. 
Otobüsün camları kırıldı. Kimimizin vücuduna kaldırım taşı, kimimizin vücuduna kırılan 
cam parçaları denk geldi. Kırılan camlarla otobüste görevli olarak bulunan polis de yaralandı. 
Aynı şekilde yanımda oturan arkadaşımın başına cam parçası saplandı ve gözaltı sürecini bu 
şekilde tamamladı. Ceza evindeyken hastahaneye giderek başındaki cam parçasını aldırdı. 
Bunların hastahane kayıtları var Sayın Başkanım. Otobüs emniyetin önüne gelince durdu. 
Dışarıda bulunan sivil giyimli bir grup otobüsün kapısını kırarak bize saldırmaya çalıştılar. 
Otobüste bulunan polis memuru arabaya binmelerini engelledi. Sonra araca binmeye çalışan 
ekip aracın kapısının önünden binanın girişine kadar sağlı ve sollu olarak dizildiler. Elleri ters 
kelepçeli olan bizleri bu grubunu içerisinden tek tek geçirdiler. Otobüsten binaya girinceye 
kadar bu kişiler tarafından darp edilerek linç edilmeye çalışıldık. Burada uğradığım darp 
sonucunda dişimde, burnumda ve kaburgamda kırıklar oluştu. Bina içine girdikten sonra 
üzerimizde sadece külot kalacak şekilde soydular. Ağzım burnum kan içerisinde ellerim ters 
kelepçe olacak şekilde bizi nezarethaneye attılar. Devamlı gelip giden amir seviyesindeki 
polisler tarafından sürekli darp edildik. Bu kişiler özellikle pilot olanlara daha fazla şiddet 
uyguluyordu. İçimizden bulunan pilotlardan birinin kafasını duvara sert bir biçimde vurarak 
bayılttılar. Nezarethanenin tuvaletine su verilmedi. Bu yüzden burnumda oluşan kanı 
temizleyemedim. Kanın burnumun içinde pıhtılaşmasından dolayı gözaltı süreci boyunca 
nefes alma zorluğu yaşadım. Muayene götürdükleri her seferinde şikayetimi söylememe 
rağmen ilgilenmediler. Nezarethanede başımızda bulunan polisler ikinci gün başında kan 
kokusundan nezarethanenin içerisine giremediler. Temizlik malzemesi getirerek 
nezarethaneyi bize temizlettiler. Sayın Başkanım durumun vahametini anlatabiliyor muyum 
bilmiyorum. Temmuz sıcağını düşündüğünüz zaman bize içmemiz için verilen su miktarı 
günlük bir bardaktı. Yarısı öğleden önce, yarısını da öğleden sonra verdiler.  Bu sebeple 
böbreklerinden rahatsızlık yaşayan arkadaşlarım oldu. Benim de susuzluktan idrarımın rengi 
kan rengine dönüştü. İfademi almaya götüren polislerde yine aynı şekilde birisi kafama 
vururken diğeri ayaklarıma tekme atıyordu. Göz altı sürecini böyle tamamladık. Sonra bizi 
adliyeye götürdüler. Bizim Genelkurmayda gözaltına alındığımızı duyan bir ekip bize 
saldırdı. Buradaki işlemlerin ardından mahkeme tutuklama kararı verdi. Derken bizi Sincan 
Kampüsüne getirdiler. Bizi karşılayan gardiyanlar bizi boş bir alanda dizdiler ve kimse başını 
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kaldırmayacak diye tehdit ettiler. Kafasını kaldırana tokat atarak başını öne eğdirmeye 
çalıştılar. Sonra bizi koğuşlara dağıtmak için boş bir odaya aldılar. Gardiyanlardan birisi sayı 
almaya geldiğinde elleri arkadan kelepçe ile bağlı olan bizlerin yüzüne tek tek tokat attı sonra 
koğuşlara dağıttılar. Sayın Başkan gözaltına alınıp ceza evine konuluncaya kadar geçen 
sürede sayısız kere küfür ve hararete maruz kaldım ve onların da çoğunu hatırlıyorum. Ama 
önce kendime ve dinleyen ailelere sonra makamımıza karşı olan saygımdan dolayı bunları 
burada söylemiyorum. Şimdi size sorarım sayın heyet, hangi güç insanların suçlu olup 
olmadığını ayırt etmekten işkence yapma hakkını kendinde bulabiliyor. Hadi suçsuzu geçtim 
suçluya dahi olsa kimsenin insanlık suçu olan işkenceyi yapmaya hakkı yoktur. Eğer adalet 
böyle sağlanacaksa hukukun olmasının, yargının olmasının, sizlerin olmasının ne önemi ne 
anlamı var. Herkes kafasına göre adaleti sağlamaya kalkacaksa, devlette buna göz yumacaksa 
o zaman mahkemeleri ve  ceza evlerini kapatmak daha mantıklı değil mi? Şimdi bunları 
biliyor musunuz? bölümüne geçiyorum Sayın Başkan. Muhafız alayı davasında, ismini de 
biliyorum ama vermek istemiyorum, yargılanan bir sivil erkek şahıs mahkeme huzurunda 
savunmasını yaparken şunları anlatıyor: "Beni terörle mücadele şubesine götürdüler, odasına 
kadar tarif ediyor Sayın Başkanım ve bana tecavüz ettiler" bunu söyleyince Başkan 
inanmıyor tabi doğal olarak: "Taciz mi ettiler" diyor. Yani tacizi normal buluyor tecavüzü şey 
bulmuyor Sayın Başkanım. Sanık: "hayır başkanım tecavüz ettiler" deyip gözyaşları 
içerisinde durumu tekrar anlatıyor ve defalarca tecavüz ettiklerini de vurguluyor. Başkent 
spor salonunda bulunan general seviyesinde komutanlar çırıl çıplak soyundurularak orada 
bulunan diğer insanların önünden geçiriliyor. Bakmak istemeyen ve başını önüne eğenleri 
tokatlayarak zorla baktırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda copu komutanın bacak arasına 
sokarak taciz ediyorlar. Kadınlardan oluşan 3-4 kişilik bir grubun da üzerilerinde sadece iç 
çamaşırları olacak şekilde soyuyorlar ve erkeklerin bulunduğu ortama atıyorlar ve orada 
görevli bulunan memurlar tarafından sürekli taciz ve küfürlerle karşılaşıyorlar. Yine kadın 
subaylardan birisinin tecavüze uğrayıp çocuğunu aldırdığını biliyor musunuz? Kadın 
haklarını savunanlara, tecavüze, tacize karşı birlikte duranlara sesleniyorum; vicdanları 
sızlatan bu olaylara karşı neden sessiz kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar? Gözaltı 
sürecinde ilacını alamadığı için ölen birisini, öldükten sonra daha hakkında yargı kararı 
yokken, o dönem gözaltı süreci 30 güne çıkarılmıştı, o süreçte karar yokken hain ilan 
ediliyor. Bu yüzden İstanbul'da mezar yeri verilmiyor. Babası onu alıp memleketi olan 
Konya'ya götürmek istiyor. Bu kez de cenaze aracı verilmiyor. Babası evladının ölmüş 
bedeni ile birlikte tek başına memleketine varıyor. Orada mezarlığa almıyorlar evinin 
bahçesine oğlunu defnetmek istiyor. Önce cenaze namazını kılmak istiyor, imam dahi kimse 
cenaze namazını kılmak ve kıldırmak istemiyor ve sonunda oğlunu evinin bahçesine 
defnediyor. Bu ve bunun gibi gözaltı ve tutukluluk sürecinde ölenler, intihar edenler, ölümcül 
hastalığa yakalananlar ve onlarca olay yaşanıyor. Siz bunları biliyor musunuz Sayın 
Başkanım. Özel Kuvvetlerde Zekai Aksakallı ve Oğuz Tozak emir komutasında işkence 
odaları kuruluyor. Bize eğitim sürecinde düşman eline düşersek bize uygulanacak işkence 
yöntemleri gösteriliyor ev üzerimizde uygulanıyor bu yöntemler. Bize eğitimlerde uygulanan 
işkence yöntemleri ki bunlar ıslak havlu ve su ile boğma. En fazla dayanan 30 saniye 
Başkanım daha fazlası yok. Islak havlu ve su ile boğma, vücuda elektrik verilmesi, kauçuk 
sopalarla vücudun hassas bölümlerine vurulması ve cinsel işkence. Özel Kuvvetler kendi 
personeline ve bunların içinde devrelerimde var, hepsini bayıltacak seviyede dövüyorlar. 
Ellerini ve ayaklarını domuz bağı dediğimiz şekilde bağlıyorlar. Domuz bağını tarif ediyorum 
başkanım şimdi canlaması için. Elleri ters kelepçe ile bağlanır, ayaklar bağlanır ve bağlı olan 
el ve ayaklar vücudun arka tarafında birbirine bağlanır. Bu kafanızda resim oluşsun diye. 
Gözleri doğrudan koli bandı ile bağlanıyor. Domuz bağı ile bağlı olan kişiler tek tek 
merdivenden aşağıya yuvarlanıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra kurulan işkence merkezlerinde 
devam eden 45 gün süre boyunca kendilerine şüpheli personele tek tek işkence ediyorlar 
kendileri. Yıllardır birlikte çalıştıkları insanları 15-20 yaşları arasındaki kızları ve eşleri ile 
tehdit ediyorlar. Zekai Aksakallı ve Oğuz Tozak aynı şekilde Genelkurmay'da işkence 
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merkezi kuruyorlar ve insanları sorguluyorlar. Peki ben şimdi size soruyorum Zekai 
Aksakallı'ya bu yetkiyi kim veriyor? Kim Zekai Aksakallı'yı yargının üzerine çıkarıyor. 
Sayın Başkan bu ve buna benzer yüzlerce ve binlerce işkence. Bunları anlatmaya ne benim ne 
de sizin ömrünüz yetmez. Şimdi bu konuyla alakalı BM sözleşmesinden bahsetmek 
istiyorum. Madde 2.1: Hiçbir istisnai durum ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi 
istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal işkence uygulaması için gerekçe 
gösterilemez. Bir üst görevlinin veya bir kamu mercinin emri işkencenin haklılığına gerekçe 
kabul edilemez. Madde 4: her taraf devlet, tüm işkence eylemlerinin kendi ceza kanunlarınca 
suç olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye iştirak veya 
suç ortaklığı yapan şahsın fiili suç sayılacaktır. Madde 15: Her taraf devlet işkence yapılarak 
alındığı tespit olunan herhangi bir ifadenin işkence yapmakla itham olunan kişi aleyhine delil 
olarak kullanılması hariç herhangi bir kovuşturmada delil olarak kabul edilmemesi 
sağlanacaktır. Aynı şekilde Avrupa Sözleşmesinde hiç kimse işkenceye ve gayri insani veya 
küçültücü ceza veya muameleye tabi tutulmayacaktır. Hiçbir koşul işkenceyi veya hapsedilen 
bir kimseye işkence veya zalimane, insanlık dışı ve küçültücü muamele veya cezayı haklı 
göstermek için öne sürülemez. Tutuklanan hiçbir kimse sorgusu sırasında şiddete, tehdide 
veya kararını yada yargısını zayıflatan sorgulama yöntemlerine tabi tutulamaz. Gibi 
maddelerle işkenceye karşı kırmızı çizgilerini belirlemişlerdir. Biraz önce saydığım 
maddelerden de anlaşılacağı üzere hiçbir gerekçe işkenceyi haklı gösteremez ve kendini 
hukuk devleti olarak tanıtan bir ülke işkenceye müsaade etmez. Sayın Başkanım buradan 
teşekkür etmek istiyorum Anadolu Ajansı tüm o dönemde yaşanan olayları işkencelerin video 
ve fotoğraflarını o günlerde an be an yayınlayarak tüm işkenceleri kayıt altına aldılar ve bunu 
tüm dünyaya duyurdular. Sayın Başkanım şimdi dördüncü bölümden adil yargılama ve 
gördüğümüz yani bildiğimiz kadarıyla usul hatalarından bahsedeceğim. Sayın Başkan 
normalde her insan suçu ispatlanıncaya kadar masumdur. Fakat biz göz altına alındığımız ilk 
andan beri ve dava sürecinde şu yaklaşımı gördük. İspata gerek yok, bu davadaki herkes 
suçludur. Yani başkanım yılların masumiyet karnesi bu davalarda ayaklar altına alınmıştır. 
Şimdi ben size davalar sürecinde gördüğüm olayları söylemek istiyorum. Birinci olay 
avukatımızla yaptığımız görüşmeler kamerayla kayıt altına alındı. Üstelik buda yetmiyormuş 
gibi hemen bir metre arkamda infaz koruma memuru oturuyordu. Sanki avukat benimle 
görüşmeye gelmemiş de infaz koruma memuru ile görüşmeye gelmiş gibi bir hava 
oluşuyordu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararında avukat müvekkil 
gizliliğine vurgu yapılmış ve tutuklu avukatı ile bir polis ve kurum görevlisinin dolaylı veya 
dolaysız olarak duyamayacağı görüş alanı içinde konuşabilmelidir demiş gördüğünüz gibi bu 
durum doğrudan adil yargılamayı etkiliyor. Sayın Başkanım şimdi size soruyorum biz buraya 
gelmeden önceki süreyi ne kadarlık süreyi ayakta geçiriyoruzdur? Tahminimce sizde 
bilmiyorsunuzdur. Saat 10:00'da başlayan mahkeme için ilk celselerde sabah 04:30'da 
koğuşumuzdan alınıyorduk. Şimdilerde ise sabah 6 civarına çekildi. Koğuştan alındıktan 
sonra X ray cihazını geçene kadar harcadığımız süre 15 dakika sürüyor. Yani ceza evinden 
dışarı çıkmış oluyoruz. Normal şartlarda X Ray cihazını geçtikten sonar otobüse bindirilip 
mahkeme salonuna getirilmemiz gerekiyor ama öyle olmuyor. Bizi bekletme odası denilen 
bir odaya alıyorlar. Bu odada yaklaşık iki saat metre kareye 2-3 kişi düşecek şekilde sıkışık 
ortamda ayakta bekletiliyoruz. Sonra bizi alıp nezarethaneye getiriyorlar. Burada da 
mahkeme başlamadan 15 dakika öncesine kadar orada bekletiliyoruz. İlk zamanlar 4-5 saat 
olan bu süre son zamanlarda 3-4 saat olarak devam ediyor. Yani başkanım her durumda 
mahkeme salonuna gelmeden önce zaten iyice yorulmuş oluyoruz. Anlayacağınız adalet 
bulmak için geldiğimiz bu salondan bir an önce koğuşumuza dönmeyi düşünüyoruz. 3. 
Hakkında suçlu olduklarına yönelik bir yargı kararı olmayan insanların sadece TV'lerde şov 
malzemesi yapmak için belli grupların içinde yürütüp üzerilerine ip attırdınız. Hakaret ve 
küfürlere uğramalarına sebep oldunuz. Hadi diyelim yargılama yapıldı ve suçlu bulunuma 
yönünde karar verilmiş olsun. Böyle bir durumda dahi hiç kimse, hiçbir hukuka dayandırarak 
böyle bir şeyi yapamaz. Çünkü hiçbir hukuk içerisinde böyle bir uygulamayı barındırmaz. 
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aslında işkencenin bitmediğinin en somut örneği budur. Böyle bir ortamda hukuktan, 
devletten, sağduyudan bahsedilebilir mi? Eğer adaleti böyle sağlamaya çalışıyorsanız ne bu 
mahkemeye ne de baş köşede oturanlara ihtiyaç yoktur Sayın Başkanım. 4. Darbe davaları 
başlayınca ilk başta sanıklar takım elbise giyinebiliyordu. Kemer ve kravat takabiliyorlardı. 
Bu arada kemerimi de göstermek istiyorum Sayın Başkan, naylon çöp poşeti. 
Ayakkabılarının bağcıkları sökülmüyordu. Ama bu durum bir ekibi çok rahatsız etti. Bas bas 
TV'lerde, gazetelerde yayın yapıldı. Bağımsız olan yargımız bundan etkilendi. Takım elbise, 
kemer, kravat yasaklandı. En anlaşılması ayakkabının bağcığı yasaklandı. Bunu neye 
dayandırarak yaptılar bilmiyorum ama bazı insanlar herkesi kendi gibi zannediyor. Özellikle 
bu bas bas yayın yapanlardan bahsediyorum Başkanım. Takım elbiseyi giyinince kendilerine 
değer kattıklarını düşünüyorlar. Çünkü buna ihtiyaçları vardır ve bu insanlar kıyafete ve 
makama taparcasına bağlıdırlar. Bu insanların makamını alınca geriye kocaman bir hiç kalır 
ve bunlar bu durumun farkındadırlar. Halbuki takım elbise benim için sadece ve sadece 
mahkemeye saygıyı ifade eder. Başka da bir değeri yoktur. Neyse buna da şükür Başkanım 
gözaltındaki gibi de buraya çıkartılabilirdik. Beşinci madde, yani sıralamada beşinci olay; 
Sayın Başkanım mütalaayı verirken şöyle bir ifade kullandınız. Davanın geldiği aşamaya 
bakılarak bu saatten sonra dinlenecek tanıkların davanın seyrini değiştirmeyeceği için diyerek 
tanıkların dinlenmesini iptal ettiniz. Peki siz tanıkların neler söyleyeceğini biliyor musunuz? 
Bilmiyorsanız neye dayanarak böyle bir karara vardınız? Belki de bir tanığın söyleyeceği 
kritik bilgi davanın seyrini tamamen değiştirecek olabilir. Mesela Ünsal Coşkun Paşanın 
burada tekrar ettiği Abdullah Kod adlı gizli tanığın dinlenmesi neden kabul edilmedi. Bu 
adam hala Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personel ve muvazzaf bir subay. Başka bir 
davada tanık olarak verdiği bir ifadede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a FETÖ 
üyesi ithamında bulunuyor. 12 Haziran 2016'da Cumhurbaşkanına sunulan raporda Hulusi 
Akar'ın darbe yapacağı yönündeki bilgiyi veriyor. Sözde Yurtta Sulh Konseyinin yargılandığı 
mahkemede neden tanık olarak dinlenmedi, bu husus neden göz ardı edildi? insanları 
ağırlaştırılmış müebbetle yargılarken davayı bir an önce bitirmeye yönelik çabalarınızı neye 
bağlamalıyız? 6. Bildiğiniz üzere davanın ilk celselerinde nezarethanede dahi kelepçeli 
tutulduk. Öğle yemeğimizi bile kelepçeli yedik. Öğle yemeği diye verilen sandviçler ayrı bir 
konu onu şimdilik geçiyorum Sayın Başkanım. Mahkeme salonunun içerisine dahi kelepçeyle 
getirildik. Şu anda da tuvalete giderken hem kelepçe takılıyor, hem bir asker kolumuza 
giriyor. Peki jandarmalar götürüp getirilirken hiçbir mukavemetle karşılaştı mı? Hayır 
karşılaşmadı. O zaman hukuki sınırları da aşan bu kelepçeleme merakı neden? bir diğer husus 
mahkeme salonunda müştekilerin saldırısına uğradık. Müştekiler tarafından üzerimize su 
şişeleri ve demir kol saati atıldı. Birisi sandalyeyi atmaya çalışıyordu, bunlar görüntülerde var 
Sayın Başkanım. Araya Jandarma Personeli girdi. Zaten işittiğimiz hakaret ve küfrün haddi 
hesabı yok ve burada yaşananlar hem kameralar tarafından kayıt altına alındı, hem de siz 
şahit oldunuz. Atılan su şişesi sanıklardan birinin yüzüne geldi. Bu durumu size anlatmak için 
ayağa kalktı. Sonra siz anlaşılmayan bir biçimde sinirlendiniz. Jandarma personeline ayağa 
kalkan sanığı nezarethaneye götürmesini söylediniz. Sonra sanığın kim olduğunu merak edip 
ismini sordunuz. İsmini öğrenince hakkında ifade var, kaçmaya çalışıyor dediniz ve böyle bir 
kanıya varıp yerine oturttunuz. Şimdi buradaki çelişkileri söylüyorum Başkanım. 1. Sanığın 
yüzüne şişe gelmiş ve yaralanmış. Bunu kayda geçirmek için ayağa kalkmayacak mı? hem de 
bunu durum sanık için en güvenli olan ve olması gereken mahkemede başına geliyorsa ne 
yapmalı? 2. Sanığı dışarı siz atıyorsunuz. 3. Kendiniz jandarma aracılığı ile gönderdiğiniz 
sanığa kaçıyor muamelesi yapıyorsunuz ve tekrar yerine oturtuyorsunuz. Size sorarım Sayın 
Başkan, siz böyle yaparsanız yani böyle çelişkili davranırsanız biz sanıklar derdimizi kime 
anlatacağız? 8. Müdahillik talebi kabul edilmeyen avukatlardan soru aldınız. 9. Savcı 
iddianame dışı soru soramaz, siz sordurdunuz. Sanığa delilsiz soru sorularak kendi aleyhine 
delil üretmeye çalışmak gibi onlarca usul hatası ve adil yargılamayla örtüşmeyen bir sürü 
uygulama. Bizim olay şuna benziyor Sayın Başkanım. Deveye sormuşlar boynun neden eğri 
diye verdiği cevap ibretlik, tam bizim davayı anlatıyor, nerem doğru ki demiş. Sayın 
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Başkanım, şimdi ceza evindeki kötü uygulamalar ve uluslar arası ceza evi standartlarından 
bahsetmek istiyorum. Bunlar yaşadığımız şeyler. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye 
kararına göre özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese insan haklarının gerektirdiği gibi 
davranılmalıdır. Her tutuklu ve hükümlüye insanlık onuruna aykırı ve zarar verecek şekilde 
davranılamaz. Herhangi bir şekilde tutuklanan veya hapsedilen bir kimse işkenceye veya 
zalimane insanlık dışı ve küçültücü muameleye tabi tutulamaz. Hiçbir gerekçe insanlık dışı 
ve küçültücü, zalimane davranışı haklı göstermek için öne sürülemez. Kaynakların eksikliği, 
mahpusların insan haklarını ihlal eden ceza evi koşulları mazeret gösterilemez. Sayın Başkan 
normalde ceza evlerinde bireyin ceza yöntemi ile topluma kazandırılması, toplumla uyumlu 
olması sağlanmalı. Ama bakalım bizde durum öyle mi? Şimdi ceza evinde gördüğüm kötü 
uygulamalardan bahsetmek istiyorum. 1. Bizi ceza evine aldıktan sonra koğuşlara dağıttılar. 
Koğuşa girdik koğuş 3 kişilikti. Sayımıza bakıyoruz 6 kişiyiz. Bu da demek oluyor ki 3 kişi 
yerde yatacak F tipindeki koğuşların küçüklüğü düşünülünce üç kişinin yerde yatması demek 
yaşam alanınızın yok olması demek. Bu şekilde 9 ay F tipinde kaldım. Sonra bir anda sevk 
oldun diyerek 10 dakika içerisinde beni koğuştan aldılar ve L tipine getirdiler. Koğuşa 
girdiğimizde koğuş 47 kişiydi. Şimdi siz bunda ne var diyeceksiniz. Hemen merakınızı 
gidereyim Başkanım, normal koğuşun resmi kapasitesi 7 kişilik. Ama biz girdiğimizde 47 
kişi vardı. 7 kişilik koğuşa yatak eklenmesiyle önce 14 sonra tekrar yatak eklemesiyle 28'e 
çıkarılmış. Buna rağmen 28 kişi ranzada yatıyor, geriye kalan 19 kişi yerde yatmak zorunda. 
19 Haziran 2018'de tahliye olan ve içeride sadece 20 gün kalan şarkıcı Ezhel de bu duruma 
dikkat çekmiş ve şöyle demiş " 7 kişilik odada 46 kişi kaldık, şartlar çok kötüydü. Sadece 20 
gün kaldı içeride. L Tipi Cezaevi koğuşları 7 küçük kabinden oluşuyor Sayın Başkanım. 
Yatma yerleri bu kabinlerin içerisinde. Odanın alanı boyu 5 metre, Genişliği 2,66 metre yani 
yaklaşık 15 metre kare. Bu kabinin içerisinde 4 çelik dolap, iki ranza, yedi yatak bulunuyor. 
Yere konulan üç yatak zemini tamamen kaplıyor ve zeminin yapısı yatakların üçünü yan yana 
almaya müsait değil. Yerdeki 3 kişinin yatabilmesi için bacaklarının tamamını kendi bulduğu 
yatakla ranza altına sıkıştırması lazım yoksa diğer türlü yatamıyor Başkanım. Aynı şekilde 
hiç hareket alanı kalmayan bu ortamda nefes almak neredeyse imkansız. Pencere camları tek 
katlı. Bu durum şu anlama geliyor; 7 kişinin kaldığı bu küçücük odada cam kapalı olduğu 
anda terleme yapıyor. Bu terleme sonucu duvarlarda küf oluşuyor. Küfün oluşturduğu koku 
ile beraber zaten yaşamın zor olduğu bu ortam hiç yaşanmaz hale geliyor. Bizi hiç kimse 
oturduğu yerden anlayamaz. Eğer bizim yaşadıklarımızı anlamak isterseniz, kuracağınız 7 
kişilik bir ekip bizim kaldığımız ortamda bir gece kalması yeterli olacaktır. Ama bir gün bile 
dayanabilirler mi bilemiyorum. Uluslararası ceza evi standartlarına göre ceza evine giren 
kişilerin nevresim takım ve yastığı kurumlar tarafından sağlanmalıdır ve 15 günlük 
periyotlarla değiştirileceği yazıyor. Ama bize uygulanan bakıyoruz sayın başkanım nevresim 
takımı ve yastığı bize kantinde satılıyor. Yani hesabında para yoksa nevresim ve yastık 
olmadan yaşamaya çalışıyorsun ve böyle durumda olan çok insan var. Sık sık koğuş 
değişiklikleri oluyor ve bu önceden haber verilmeden yapılıyor ve hazırlanma süresinin 10 
dakika olduğunu düşünecek olursanız şunlara sebep oluyor; Şahsi malzemelerin her koğuşta 
değişikliğinde kayıp olmasına sebep oluyor. Bazen mahkeme dönüşü koğuşa giderken 
memurlar koğuşun değiştiğini söylüyor, yani şimdi buradan gittiğimizde koğuşumuz her an 
değişmiş olabilir ve seni yeni koğuşuna götürüyorlar. Böyle bir durumda bir sürü şahsi 
malzemem kayıp oluyor. Her koğuş değişikliği beraberinde yeni ihtiyaçları getiriyor ve buda 
yeni masraflara sebep oluyor. İşin ilginç tarafı kampüs içerisindeki setlerde yaşanıyor. F 
tipinde satılan malzemeyi L tipi, L tipinde satılanı T tipi, L ve T tiplerinde satılanları F tipi 
kabul etmiyor. Benim bu konuyla alakalı yaşadığım onlarca hadise var. Yalnızca sadece 
küçücük bir örnek olması bakımından şunu söyleyeyim F tipinden aldığım diş macununu L 
tipine girerken yapılan aramada memurlar içi gözükmüyor diye çöpe attılar. İnsan gülse mi 
ağlasa mı bilemiyor. Hani diyeceksiniz ki ceza evlerinin tipi farklı, birisi F tipi, birisi L tipi 
ama bu durum L1 den L2'ye sevk olduğunda da değişmiyor. Aynı senaryo devam ediyor. Bu 
söylediklerimi de başkanım tüm sevklerde yaşadım. Ceza evine ilk girişte bize verilen 
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broşürde spor salonundan yararlanma hakkımız var şeklinde bilgi verildi. Ama yaklaşık 2 
yıldır ceza evindeyim, bir kez dahi kullanmamıza müsaade etmediler Dilekçe de verdik 
bununla ilgili Başkanım, kabul etmediler. Konuyla alakalı her seferinde yazdığımızda 
dilekçeye aldığımız cevap yasal olduğu, başka hiçbir açıklama yapılmadı. Güney Afrika 
Cumhuriyeti ulusal kahramanı Mandela 27 yıl ceza evinde kaldı. Irk ayrımını en acımasızca 
uygulayan yönetim bile ona haftada bir futbol maçı yapmaya müsaade ediyor. Bu örneğe 
bakınca bile bize yasak koyanları anlamak mümkün değil. Hadi diyelim spor alanlarını 
kullandırmıyorlar, kendi paramızla aldığımız, spor yapmak için kullandığımız su bidonlarını 
elimizden alıyorlar amaç ne hiçbir zaman anlamadım, bu gidişle de anlamayacağım Sayın 
Başkanım. Spor gibi katılabileceğimiz müzik, resim, yabancı dil, el işi vb. gibi bilgilendirme 
broşüründe yazan kurs ve etkinliklerin hiç birine katılmamıza müsaade edilmedi. Dışarıda tıp 
ne kadar gelişti ne noktaya geldi bilmiyorum 2 yıldır ceza evindeyim Başkanım, ama ceza 
evinde yeni bir muayene yöntemi keşfedilmiş. Rerive çıktığın zaman hiçbir tıbbi malzemenin 
olmadığı, infaz koruma memurlarının bekleme odasında doktor sadece gözüyle 3 metreden 
muayene ediyor. Sen doktoru hastalığına inandırmalısın ve ceza evinde her zaman hasta 
olamazsın. Ceza evinde revire ancak 2 haftada bir çıkabiliyorsun. Bu iki haftalık süre 
içerisinde hasta olmamalısın. Diyelim ki hastalığın nedeniyle hastahaneye sevk edildin. İşte o 
zaman o andan itibaren heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. Sıra bir ayda mı gelecek, yoksa 2 
ayda mı gelecek? belki de doktorlar bu sürede hastanın iyileşmesini bekliyorlar. Ne de olsa 
her şeyin ilacı zaman. Bu anlatacağım sorun F tipinde karşılaştık. Oda şu kantinde satılan 
malzemeyi aileniz dışarıdan getiremez. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Biraz toparlarsan, burasının hiç savunmayla ilgisi yok da.
SANIK ABDULVAHAP BERKE: Yaşadıklarım Başkanım bunları yaşayıp buraya 

geliyorum, buradan gidiyorum bunları yaşıyorum. 
BAŞKAN OĞUZ DİK: Tamam savunmayla ilgisi yok mütalaya, esasa ilişkin 

savunma veriyorsun şu anda. 
SANIK ABDULVAHAP BERKE: Bunların hepsi yaşadıklarım Başkanım bunların 

hepsini burada anlatmazsam nerede anlatacağız Sayın Başkanım. Konuşma başka fırsatım 
yok ki. 

BAŞKAN OĞUZ DİK: Bunlar savunma değil bak. 
SANIK ABDULVAHAP BERKE: Giriş kısmını yaptığım için devam ettireyim 

Başkanım. Bundan sonra zaten şeye geleceğiz Başkanım. Zaten bitmek üzere Başkanım. Bu 
anlatacağım sorunla F tipinde karşılaştık oda şu; kantinde satılan malzemeyi aileniz dışarıdan 
getiremez Başkanım. Mesela banyo havlusu, iç çamaşırı, spor ayakkabısı gibi hesabımda para 
olup olmaması hiç önemli değil. Daha hakkımızda hüküm verilmemişken, tutuklu olmamıza 
rağmen birçok haktan mahrum bırakılıyoruz. Mesela eğitim öğretim hakkı gibi. Sınavlara 
girme hakkımızı elimizden aldılar. 2016 yılının son bahar yabancı dil sınavından sonra 
sınavlara girme hakkımız olmadığını söylediler. Yabancı dil sınavına demişken 2016 da ceza 
evinde yaşanan olayı anlatmadan geçmek istemiyorum. Yabancı dil sınavına F tipinde 
görüşün yapıldığı alanda yapıldı. Sınavın yapıldığı alanda kameralar vardı ve bu 
söylediklerimin hepsi orada kayıtlı. Sınava gireceklerin içerisinde yaşlı birisini sınavın 
yapılacağı salona getirdiler. Sınav başlamadan önce tuvalete gitmek istedi fakat infaz koruma 
memuru buna izin vermedi ve bu adam sınav anında gözyaşları içerisinde altına işedi. Şimdi 
ben size soruyorum Sayın Başkanım bunun neresi insanlık haklarıyla, insanlık hukukuyla 
örtüşüyor, kararı siz verin. Ceza infaz kurumunda yabancı dilde bir yayını okumakta herhangi 
bir yasak yoktur. Bu sebeple kurum kontrolünde alınan ülkemizde günlük olarak basılan 
Daily News gazetesine abone oldum. Gazete 15 gün geldi. Sonra devam eden birkaç gün 
gelmedi. Nihayet infaz koruma memuru geldi ve şu açıklamayı yaptı; Eğer Daily News 
gazetesine abone olmak istiyorsanız tercüman parası ödemeniz gerekiyor dedi. Bende 
tercüman parasının ne kadar olduğunu sordum, buraya dikkat edin başkanım kritiktir, günlük 
400 TL dedi. Ve bende gazete aboneliğimi iptal ettim. Burada Osman Kılıç Albay ile 
savunma yaparken aranızda geçen bir diyalogda 10000 TL maaş aldığınızdan bahsettiniz. 
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Basit bir hesapla gazetenin ceza evine aylık tercüman parası 12000 TL yapıyor. 
Anlayacağınız başkanım sizin gibi yüksek maaşlı birisi bile bu gazeteye abone olamazken 
benim gibi ihraç edilmiş ve hiçbir geliri olmayan birinden istenen günlük 400 TL tercüman 
parası bizimle dalga geçmek değil de nedir? Gökyüzünü gördüğümüz ve nefes aldığımız tek 
alan avluydu. Sonra güvenlik gerekçesiyle avlunun üzeri tel örgülerle kapattılar. Nöbet 
kuleleriyle sürekli gözetlenen, yüksekliği 6 metre olan duvarlara sahip, bu duvarların üzeri 
Alman teli olarak bilinen tel üstüvane tellerle kaplı olan, 24 saat kameralarla izlenen ve 
kurum isminin içerisinde yüksek güvenlikli geçen bir yerde avlunun üzerinin güvenlik 
gerekçesiyle kapatılması komediden başka ne ile izah edilebilir. Sayın Başkan bildiğiniz 
üzere daha önce her hafta yapılan kapalı görüşler Kanun Hükmünde Kararname ile iki 
haftada bire, her ay yapılan açık görüşler arası ise maksimum iki ayda bir olacak şekilde 
düzenlendi. Fakat tamamen keyfi olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname dahi hiçe 
sayılarak Aralık 2016- Nisan 2017 tarihleri arasında 4 ay süreyle açık görüş hakkımız gasp 
edildi. Bu kayıtlarla sabittir. Görüş saatlerine tam olarak riayet edilmemesinden dolayı 
ailelerimiz dışarıda saatlerce bekletilerek soğuk ve yağışlı havalarda mağdur edildiler. Hemen 
hemen her görüş 30 dakika - 1 buçuk saat bandında sapmalar yaşanıyor. Bu durum özellikle 
çocuk ve yaşlı ziyaretçileri zor durumda bırakıyor. Şimdilerde bu sorun aşılmış olsa da 
yaklaşık 1 buçuk senelik dilimde mektup gidip gelişleri çok yavaş olarak gerçekleştirildi. 
Benim bir mektubum 45 gün gibi bir sürede gönderdiğim adrese ulaştı Başkanım. Çok ilginç 
bir bilgidir, bir yarışmaya katılmak isteyen bir yarışmacı Iğdır'dan İstanbul'a 50 günde 
yürüyerek gitmiş. Sizce de Sayın Başkanım bizim mektubun ulaşım hızında bir problem yok 
mu? Sayın Başkanım adil yargılamada bahsettiğim mahkemeye gelmeden önceki yaşadığımız 
süreç ve avukat görüşünün kayda alınmasıyla avukat görüşünde infaz koruma memurlarının 
bulundurulması hususlarını burada da aynen tekrar ediyorum. Sayın Başkanım şimdi 
itirazlarım olacak onları açıklamak istiyorum. Komisyon bilirkişi raporuna itirazımı 
söyleyeceğim Sayın Başkanım. Öncelikle gerekçelerimi sıralayacağım. 1. Bir suçtan zarar 
görmüş kurum personeli bilirkişi görevi yapamaz. Bu CMK'da yer alıyor zaten. Kamu 
görevleri bağlı bulundukları ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamaz. Bu kurumların tarafsız 
kalmadıkları ve kalmayacakları aşikardır. Genelkurmay Başkanlığı tüm sanıklara suçlu ve 
FETÖ'cü muamelesi yapmış ve yapmaktadır. OHAL koşullarında kurum yöneticilerinin 
amirlerinin sorgusuz sualsiz ihraç yetkisi olduğu ortamda o kurumlarda bilirkişi olarak 
atananların tarafsız davranması beklenemez. Görüntüler ve açıklamalar şahsımı suçlu 
göstermek amacı ile yorumlanarak yazılmış yazılardan ibarettir. Şüpheli ve bu davalarda taraf 
olan amirlerin, sıralı amirlerimin müşteki mağdur olarak davaya katılmadığı kurumlardan 
seçilmiş, kamuoyundaki algıya ters düşmemek gayretiyle hazırlanmış, gerçeği saklayan, 
gerçekle bağdaşmayacak şekilde suç isnat etmeye veya en azından şüphe oluşturmaya 
çalışan, taraflı olduğu açıkça görülen bilimsellikten uzak maddi ve manevi baskı altında 
hazırlandığı anlaşılan bu raporu reddediyorum. Dosyada mevcut ve olay günü muhtemelen 
kamera görüntülerini açıkladığı düşünülen raporu kabul etmek mümkün değildir. Raporun 
hukuki olmadığı, tarafsız ve objektif kişilerce hazırlanmadığı açıktır. Tanımım ise Sayın 
Başkanım tarafsız ve bağımsız kurum ve kuruluşlardan seçilecek alanında uzman kişilerden 
oluşturulacak gerekli askeri bilimsel ve teknik niteliklere haiz bir heyetin bilimsel teknikler 
kullanarak yeniden bilirkişi raporu hazırlamasını talep ediyorum. İtiraz ettiğim ikinci husus 
Başkanım, bunu ilk savunmamda da bahsetmiştim Genelkurmay alarm tatbikat bilirkişi 
raporuna, ondan bahsetmek istiyorum. Yine aynı şekilde suçtan zarar görmüş kurum 
personeli bilirkişilik görevi yapamaz. Kamu görevlileri bağlı oldukları ilgili davalarda 
bilirkişi olarak atanamazlar. Genelkurmay Başkanlığının tarafsız olmadığı gibi kalamayacağı 
da aşikardır. Hazırlanan rapor şüphelidir. Sorgusuz sualsiz, hiçbir somut veriye dayanmadan 
ihraç etmiş, Tüm sanıklara suçlu ve FETÖ'cü muamelesi yapmıştır, yapılmaktadır. OHAL 
koşullarında Genelkurmay Başkanlığı ve diğer sıralı amirlerin sorgusuz sualsiz ihraç 
yetkisinin olduğu ortamda atanan kişilerin tarafsız olmaları beklenemez. Heyetteki kişilerle 
yani bulunan 3 kişi var Meral Bitlislioğlu,  Oğuz Okuyucu, Özhan Gürdal. Bunlarla ilgili bir 
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şeyler söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Sınıf ve kuvvetleri itibariyle bilirkişilerin kışla 
emniyeti, baskın ve sabotajlara ve saldırılara karşı koymak konularında görev yapmış, emir 
komuta etmiş olmaları mümkün değildir. Bu konuda bilirkişilik yapabilecek en son kişiler 
sınıfın personeli olan sınıfın personeli olan bir havacı albay veya hayatının mesleki 
kariyerinin çoğunluğunu yurt dışında ve karargahlarda geçirmiş bir general olabilir. Raporun 
üstünkörü, ön yargı ve kifayetsiz olduğu açıktır. Olay  anında hakim olan bilgi, algı ve 
psikoloji göz ardı edilmiştir. Askerlik mesleğinin temelini teşkil eden ast, üst emir, disiplin, 
itaat, keşif, emniyet, irtibat ve benzeri hususlar bilerek hiçe sayılmış ve dikkate alınmamıştır. 
Askerliğin fevkalade hallerde yetki ve sorumlulukları, askerin silah kullanma yetkileri 
belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve benzeri hiçe sayılmıştır. Sadece 
mağdur veya müştekisi olan amirlerin iddialarını destekleyen ve onların muhtemel ihmal 
kusurlarını göz eden yaklaşımla hazırlanmıştır. Sanıklarım masumiyet karnesi ihlal edilmiş, 
sanıklara hakkaniyetle bağdaşmayacak şekilde suç isnat edilmiştir. Plansız küçük birlik, özel 
kuvvetler harekatın koruma güvenlik benzeri özellik arz eden tatbikatta dikkate alınmamıştır 
ve maddi hatalar içermektedir Sayın Başkanım küçük örnek olması bakımından. Tatbikatlar 
15 Haziranda sona erdirilmektedir alarm tatbikat raporunda. Halbuki biz 25 Haziran itibariyle 
su safhası tatbikatına başlamıştık ve tamamlamıştık Başkanım. Askeri anlayış ve tecrübeyle 
uyuşmayan bilgiler vardır yani kullanılan ifade şu; tatilde oldukları için böyle bir şey 
sorgulamaları lazım. Askerin zaten iç hizmet kanununda böyledir, aldığı ek ödemelerde de 
böyledir. 7-24 esası ile çalışmaktadır. Tatil denen bir şey yoktur. Özellikle Özel Kuvvetlerde 
Sayın Başkanım görevden gelirsin, izin verirler 1 hafta git dinlen derler, evine ulaşmadan 
tekrar geri çağırırlar, böyledir yani. Heyet kendisini hakim yerine koyarak hüküm kurmuş, 
değerlendirme yapmıştır.  Bunlarla alakalı başkanım taraflı, ön yargılı, kifayetsiz bir şekilde 
gerekli uzmanlık ve mesleki birikimi olmayan şüpheli kişilerden oluşan heyet tarafından 
müşteki mağdur konumundaki kurumun çatısı altında ve bu konumdaki amirin emri altında 
hazırlanan raporu reddediyorum. Talebim ise arz  ve izah olunan sebeple alarm, tatbikat, kışla 
emniyeti konusunda bilgi ve mesleki tecrübeye sahip, konumunda uzman personelden 
oluşturulacak tarafsızlığa sahip herhangi bir baskı altında kalmayacak konumdaki heyet 
tarafından ilgili kanun maddelerine göre yönetilerek rapor hazırlanmasını arz ederim. 
Güvenlik kamera görüntüleriyle ilgili itirazım Başkanım, güvenlik kamera görüntülerinin 
elde ediliş şekli hukuki olmadı. Güvenlik kamera görüntülerinde hakim ve savcı kararıyla 
uzman bilişim personeli el koyması gerekirken sanık Cengiz Aydın da burada verdiği 
ifadede, yani Kasım 2017 celsesinde belirttikleri üzere yetkili kişilere tanınıp hatta 
kopyalandığı ortaya çıkmıştır. Bu husus tutanaklarda da geçmiş, bu nedenle de delil niteliği 
kalmamıştır. Olayın hemen mukabilinde kamera görüntülerinin disk numaralarının 
alınmadığı, bu disklerin topyekün olarak Hb değerlerinin alınmadığı bu bilgiler ışığında savcı 
nezaretinde kamera kayıtları tutanak altına alınmadığı için güvenilir delil değildir. Sanık ve 
tanık ifadelerinin de bu görüntülerinin herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan işlem 
yapıldığı anlaşılmıştır. Hatta savcıdan önce bazı askeri personel tarafından izlenmiştir ki 
bunlar Zekai Aksakallı ve Oğuz Tozak Generallerdir. Sonuç olarak Başkanım; 
Genelkurmayda elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin elde edilişi, saklanması, tutanak 
altına alınması ve kullanımı itibariyle hukuki değildir ve şüphelidir. Delil niteliği 
taşımamaktadır. Şimdi savunmamın son bölümüne geliyorum Sayın Başkanım. Şu an 
geldiğimiz noktaya baktığımızda 15 Temmuzun arkasındaki resmi çok da net görebiliyoruz. 
Amaç Türk Silahlı Kuvvetlerinin içini boşaltmak ve kendi çıkar, düşüncelerine göre 
evirmektir. 15 Temmuzda yaşanan olaylara bakınca iki taraf var. Darbeciler ve darbeye karşı 
koyan kahramanlar var. Şimdi olayın içine biraz daha yaklaşınca çok daha farklı bir durum 
olduğunu birkaç örnekle hep beraber görelim. 1. Özel Kuvvetlerde yaşanan olaylara bakınca 
özel kuvvetleri sözde ele geçirmeye çalışan bir ekip var. Bu ekibin durdurulması lazım. Bu 
durdurma işini kim yapıyor? Mihrali Atmaca ve timi. Sabaha kadar sözde darbecileri derdest 
ediyorlar, hatta bazılarını öldürüyorlar, karargahı temizliyorlar ve Zekai Aksakallı'nın birliğe 
gelmesi için ortamı hazırlıyorlar. Bu adamlar özel kuvvetlerde yaptıkları faaliyetlerden dolayı 
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Zekai Aksakallı'nın takdirini kazanıyorlar. Yani adamlar kahraman. Olaydan 15 gün 
sonrasına kadar Özel Kuvvetlerde mesaiye devam ediyorlar ve birliğin emniyetini sağlıyorlar. 
Sonuç bu timin tüm personeli ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Onların derdest 
ettikleri ekibin de davası devam ediyor. 2 yıldır tutuklular. İkinci örnek Akıncı Üstünde 
bulunan sözde darbecilerden temizlemek için kahraman pilotlar tarafından üste ve çevresine 
bomba yağdırılıyor. Bunun sonucunda Akıncı'da bulunan sözde darbeciler teslim olup 
gözaltına alınıyorlar. Tutuklanıyorlar ve 2 yıldır tutuklu olarak yargılanıyorlar. Akıncı Üstüne 
bomba yağdıran ve Akıncıyı kurtaran pilotlar olaylardan aylar sonra FETÖ üyesi iddiasıyla 
içeri alınıyorlar. Üzerilerine bomba yağdırdıkları sözde darbecilerle aynı koğuşta kalıyorlar. 
Ne büyük tesadüf. 3. Genelkurmaydaki sözde darbeciler birliği gasp ediyorlar. Sabaha kadar 
her tarafı yakıp yıkıyorlar, kendi birliklerini işgal ediyorlar gibi davalarla iki yıldır 
yargılanıyorlar. Yine o gece Kuvvet Komutanı Salih Zeki Çolak'ın Koruma Müdürü Burak 
Akın canını hiçe sayarak üzerinde darbeci ve FETÖ üyesi suçlamaları olan kişiler tarafından 
vuruluyor, kahraman oluyor. 15 Temmuz'un simgesi haline geliyor. Bakanlar tarafından 
ziyaret ediliyor, şiltler veriliyor. Yine bir gün kahramanımız kendi ağzı ile FETÖ üyesi 
olduğunu söylüyor. Bir anda bakanlar birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan 
siliyor ve kahramanı hiç tanımıyormuş gibi davranıyor. 4. Düzce İl Jandarma Komutanı 
FETÖ üyesi suçlamasıyla görevinden alınıyor ve tutuklanıyor. Yerine darbeye karşı direnen 
kahraman ve güvenilir başka bir albay atanıyor. Herkes çok mutlu ordu emin ellerde. Sonra 
olaya bakınca FETÖ üyesi suçlamasıyla içeri atılan albay tahliye oluyor yerine atanan albay 
FETÖ üyesi suçlamasıyla tutuklanıyor. Bu ve benzeri onlarca olay var. Olaya bakınca sözde 
darbecilerle darbeye karşı koyanlar içeride bununla birlikte hemen hemen her gün askerler 
tutuklanıyor, ihraç ediliyor. Bunları görünce 15 Temmuz darbesini planlayanlar, 
kurgulayanlar asıl amacına ulaşıyor gibi. Çünkü asıl amaç bu idi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en 
gözde kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine darbe yapmaktı. Balkan savaşlarında olduğu 
gibi ordunun içini boşaltmak, aynı Balkan Savaşlarında olduğu gibi orduya siyaset sokarak 
orduyu bitirmek. Peki bu şekilde bitmiş güçsüz bir ordu kimin işine geliyor. Tabi ki cevap 
basit dönemin aktörlerinin işine yarıyor. Dönemin aktörlerinin maskesi düştüğü zaman tüm 
millet gerçek resmi görecek Başkanım. Şu an gelinen noktaya bakınca plan yavaş yavaş 
uygulanıyor ve ordu siyaset malzemesi yapılıyor. Bir ordu komutanı bir siyasi parti liderinin 
yaptığı siyasi bir konuşmayı üzerinde üniforması olduğu halde alkışlıyor. Bu konu yanlış 
anlaşılmasın Sayın Başkanım her asker sonuç itibari ile bir insan ve onunda bir siyasi görüşü 
olacak. Ama üniformayı giydiği zaman o düşünce o kıyafetin dışında kalır, kalmak 
zorundadır. Ama sen bu işi üniforma ile yaparsan doğrudan üniformayı siyasete alet edersin. 
Bir ordu siyasete bulaşırsa o ordudan hayır gelmez. Askeri siyasete karışan ülkelerin ayakta 
kaldığı görülmemiştir. Bu yüzdendir ki ordu siyasetle içli dışlı olmamalıdır. Bir emekli 
General şöyle diyor; ordunun siyasete alet olduğunu gösteren görüntüler vahim sonuçlar 
doğurabilir. Bir asker olarak bu duruma çok üzüldüm. Ordunun siyasete karışması 
Türkiye'nin sonunu getirir. Tüm durumu ne güzel özetlemiş Sayın Başkanım. Başka bir husus 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en yüksek rütbeli komutanı sürekli ordudan üniforma giymiş 
teröristler gittikçe ordu daha da güçlenecek diyor. Peki hakkında Abdullah Kod adlı tanığın 
ifadesi varken ve 15 Temmuzda yaşadıklarını bile doğru düzgün açıklayamazken nasıl oluyor 
da insanlara üniforma giymiş terörist muamelesi yapabiliyor. Bu rahatlığı nereden buluyor. 
Askerlikte komutan sorumluluğu denen bir olay vardır. Komutan astını yapıp yapamadığı her 
şeyden sorumludur. Başında bulunduğu ordunun içinde bir grup kalkışıysa bunun birinci 
sorumlusu en başta bulunan komutanlardır. Ama onlar hiçbir şey olmamış gibi koltuklarında 
rahat rahat oturuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapılmış başka bir kumpas davası 
olan Ergenekon ve Balyoz sürecinde ordunun başında bulunan İlker Paşa ordusuna sahip 
çıkmış, Işık Paşa ve kuvvet komutanları da istifa ederek kumpas davalarına karşı onurlu bir 
duruş sergilemişlerdir. O dönemde kendilerine terörist yaftası yapıştırılmıştır. Ama tarih 
onları haklı çıkarmıştır. Şimdi ordunun başında bulunan insanlar ne orduya sahip çıkmışlar ne 
de onurlu bir duruş sergilemişlerdir. Bu arada şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerini yöneten tüm 
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komutanlar 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen darbede farklı rütbelerde görev aldılar. Yani 
resmen darbeciler. O zaman ben size soruyorum, 38 yıldır ve şu anda orduyu üniforma 
giymiş teröristler mi yönetiyor? Sayın Başkan bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki; 
binlerce asker işinden atılıyor, hapse atılıyor, eşinden çocuğundan ayrılıyor, anne babasına 
hasret kalıyor. Yine aynı şekilde hapiste ölenler var. Suçlu suçsuz kimse ayırt ediliyor. 
İnsanları ötekileştirme gibi bir döneme girdik. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de 
insanlar güçlünün yanında yer alıyor. Bu kadar haksızlığın yaşandığı dönemde çoğunluk 
susmayı tercih ediyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ediyor. 
Bilmiyor ki o yılan bir gün onu sokacak. Benim gözümde her yerde olduğu gibi ülkemizde de 
en önemli görev gazetecilere ve aydınlara düşüyor. Onlar bizim gibi suçsuzların sesi olması 
gerekiyor. Dünya tarihine baktığımız zaman her türlü çıkmazı açan, en çözülmez olayları 
çözenler cesur aydınlar ve gazetecilerdir. Herkesin sustuğu yerde onlar konuşur ve gerçeği 
haykırırlar.  Bizde aydınlar ve gazeteciler 3 gruba ayrılır. Birinci grup üç maymunu oynuyor, 
ikinci grup bizim gibi suçsuzların olduğunu biliyor ama sessiz kalmayı tercih ediyor ilk iki 
grup büyük çoğunluğu oluşturuyor. Üçüncü grup ise cesur gazetecilerden oluşuyor. Bu tür 
gazeteciler olabildiğince gerçekleri haykırmaya çalışıyor. Kendilerine ulaşan haksızlığa 
uğramış insanların mektubunu yayınlıyor, haksızlığı vurguluyor. Suçlu suçsuz ayrımı 
üzerinde duruyor. Belki de sırf bu yüzden ölüm tehdidi alıyor. Belki FETÖ'cü olmak gibi bir 
çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ama bu doğru bildiği yoldan ve gazetecilik 
ahlakından taviz vermiyor. Yine bu gazeteciler Dreyfus olayının Emile Zola'sı gibi bu süreçte 
de suçsuzlar olabileceğini söylüyor. Küçük bir örnek olması için şunu paylaşıyorum 
Başkanım. Onlar siyaseti tarihe geçen 3 genç kız. Onlar haber bile olamadılar. Oysa haber 
değerleri var. Dünyanın neresinde 3 kız çocuğu, hadi peki ergenlik döneminde 3 genç kız 
diyelim, darbe yapmaktan suçlu bulunuyor. Müebbet hapis cezasına çarptırılırsa o haberdir. 
O 3 genç kız Hava Harp Okulu öğrencisi. O korkunç 15 Temmuz gecesi kamp yaptıkları 
Yalova'dan üstlerinin emir komuta zinciri içerisinde tatbikat var diye terör saldırısı var diye 
çıkarılıp otobüslere bindirildiler. Sabaha kadar kargaşanın içerisinde kaldılar, korktular, 
şaşırdılar, başlarına geleni anlayamadılar. Kimi halk tarafından tartaklandı, kimi linç edildi. 
Kimi kaçmaya saklanmaya çalıştı, kimi korktu ağladı. Onlarla birlikte diğer arkadaşları gibi 
sabaha karşı gözaltına alındılar. Onlar ilk ceza evine girdiklerinde yakında aklanır çıkarsınız 
demişlerdi. 22 aydır tutuklu olarak yargılanıyorlar. Bu mahkemelerin seyrinden anlaşıldı ki 
bütün kamera kayıtlarına, vicdanlı tanıklara rağmen, silah kullanmamış olmalarına rağmen 
hemen hiç birisi salıverilmeyecek. Sırf kamuflajlı ve silahlı olarak sokağa çıktıkları için 
müebbet yada yetmemiş gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacaklar ve 
nitekim hızlandırıp avukat talepleri de fazla dikkate alınmadan bitirilen davalardan peş peşe 
müebbet cezaları geliyor. En son bu 3 genç kız, 3 çocuk bir 19 Mayıs gençlik bayramı 
arifesinde Türk ceza tarihine geçtiler. Hatta dünya darbeler tarihine geçtiler. Onlar 15 
Temmuz kalkışmasını yapanlarmış. Onlar diye 20'lik erkek öğrenci arkadaşları vatani 
görevini yapan erler gibi, kursiyerler gibi darbe yapmaya kalkanlarmış. O kararı verenler, o 
kararı alkışlayanlar ve o karardan haberi bile olmayanlara gerçekten sormak istiyorum buna 
inanıyor musunuz? Bu ülkede her şeyden çok adalete ihtiyacımız var. Unutmayın onlar bizim 
çocuklarımız ve çocuktan darbeci olmaz. Şimdi Sayın Başkanım ben size soruyorum olay 
günü 23 yaşında kursiyer teğmen olan şahsımın darbe yapmış olacağına siz ihtimal veriyor 
musunuz? Bende öyle düşünmüştüm vermediğinizi düşünmüştüm Başkanım. Büyük Yazar, 
büyük şair Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor; Bu hissiz toprağın üstünde mazlumine yer 
yokmuş. Adalet şöyle dursun, böyle bir şeyden haber yokmuş. Bütün boşlukmuş insanlık, ne 
istersen meğer yokmuş. Sayın Başkanım bugün ülkemizde en büyük problemlerden birisi de 
adalet problemi. İnsanlarımızın bağımsız yargıya olan güveni gün be gün eriyor. Yapılan bir 
ankette ülkemizde endişe duyduğunuz şeyler nedir diye soruyorlar. Yüzde 60 gibi yüksek bir 
oranla adalet deniliyor. Bu ne demek, ülkemizde insanlar açlıktan, işsizlikten, terörden, 
gelecek kaygısından ziyade adaletten endişe ediyor. Ülkenin ana muhalefet lideri hak, hukuk, 
adalet parolası ile yanındaki binlerce insanla birlikte yola düşüyorsa durup bir düşünmek 
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lazım. Şimdi sizinle yargının durumunu özetleyen bir yazı paylaşmak istiyorum. Bu 
Türkiye'nin en gözde hukukçularından birinin yazısı Başkanım. Bağımsız yargı; Danıştay 
üyesi bir hakimin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir politikacı gibi twit atması küçük bir 
olay değildir, vahim bir göstergedir. Adalet Bakanı ve HSYK suskun. Siyasi twit atan 
Danıştay yargıcı önce Cumhurbaşkanı tarafından HSYK'ya avukat kontenjanından üye olarak 
atandı. 2017 referandumunda sistem değişince bütün üyeler siyasi organlarca belirlenen yeni 
HSK bu avukatı Danıştay üyeliğine atadı. Aynı süreçte Pendik Belediyesinin Ak Partili 
meclis üyesi ve milletvekili adayı olmuş bir avukatın da HSYK'ya üye atandığını da 
hatırlatmak gerekir. Önemli olan şudur, yüksek yargıçlığa giden bu yolun her kademesinde 
siyasi tercihler belirleyici oluyor. Bizim siyasi geleneğimizde yargı tarafsız bir adalet makamı 
ve modern anlamda bir denetimde denge unsuru olmaktan ziyade, yüceltilen bir siyasetin 
solda devrimin, sağda davanın yedek gücü gibi görüldü. Böylece bugün hayatta olan nesiller 
vesayet yargısına, cemaat yargısına, ardından da siyaset yargısına tanık oluyorlar. Sonu 
Hamase kararlarından bahsediyor Başkanım. Bu gün düşünün ki iktidar tarafından kurulan 
sulh ceza hakimliklerinin atandığı kayyumlar içinde resmen Ak Partili olanlar dikkat çekiyor. 
İsabetsiz ve yaygın tutuklamalar ciddi bir sorun halinde. Siyasetin özel ilgi gösterdiği 
dosyalarda farklı kararlar verdikleri için bir gecede HSYK tarafından başka dosyalara 
bakmakla görevlendirilen hakimlerin listesini yazmayacağım. Anayasa Mahkemesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dahi uymayabilen bir yargımız var. Anayasa 
mahkemesi tutuklama hak ihlalidir diye karar veriyor. Hükumet sözcüsü Anayasa Mahkemesi 
yetkisini aştı diye eleştiriyor. Ertesi gün yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi yetkisini aştı, 
kararına uymuyorum diyebiliyor ve tutukluluğu devam ettiriyor. Sonra Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ihlal kararı veriyor. Bu defa yerel mahkeme ben dosyayı kapattım diyerek 
tutukluğu sürdürüyor. Anayasa mahkemesi ise kendi kararına uyulmamasını hala gündemine 
alıp görüşmedi. O kadar çok örnek var ki ancak bir kitap konusu olabilir. Şimdi Sayın Heyet 
böyle bir yargı bağımsız ve adil denilebilir mi? Hep insan için verilen bir emek vardır. 
İnsanda bulunan değerlerin başında ahlak ve erdem gelir. Ahlak birdir. Onun yanına 
ekleyeceğiniz tüm özellikler sıfırdır. Ama ahlakın sağına eklenen her sıfır değerine on kat 
artırır. Eğer ahlak yoksa tüm özelliklerin değeri sıfırdır  ve bir önemi yoktur. Aynı durum 
devlet için de geçerlidir. Devletin en önemli değeri, yani 1'i adalettir. Ekonomisi, coğrafyası, 
stratejik konumu gibi özellikler adalet varsa değerini 10'a katlar. Eğer adalet yoksa tüm 
özellikler kocaman bir sıfırdır ve değeri yoktur. Her mahkeme salonunda yazan; "Adalet 
Mülkün Temelidir" sözü de anlattığım olayı destekler mahiyettedir. Vatan sadece toprak 
bütünü değildir. Bütün insanların tasada, kıvançta birleştiği toprak vatandır ve adaletin 
olmadığı vatan düşünülemez. Sayın Başkan; siyasi davalarda yargılanan tarafta oturanlarla 
yargılayan tarafta olanları çoğunlukla yer değiştirmiştir. Yakın tarihte 1960 Menderes'in 
yargılanması, 1970 Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılanması, 1980 Kenan Evren 
yargılamaları, 2008 Kumpas, Ergenekon ve Balyoz davaları gibi davalarda yaşananları kim 
savunabilir? Çünkü tarih yargılananları haklı çıkarmıştır. Bu günlerde yapılan yargılamalar 
siyasi karanlığa gömülüyor. Öyle ki ülkemizin en üst mahkemesi olan Anayasa 
Mahkemesinin vermiş olduğu bir karara yerel mahkeme uymuyor. Yani belli bir uygulama 
herhangi bir ülkede, coğrafyada örneği var mı bunu ben bilmiyorum ama iyi bildiğim bir şey 
varsa ülkemizin prestijini diğer ülkeler nezdinde azaltıyor. Ülkemizdeki yargı bağımsızlığı ve 
adalet probleminin en somut örneği budur. Bazı kesimler güç zehirlenmesini, güç sarhoşluğu 
zannediyor ve güç bende tribine giriyor. Oysa hiçbir zafer adaleti ayaklar altına alacak kadar 
mutlak değildir. Sayın Başkanım ülkenin yaşadığı bu zor dönemde sizden beklentim ben ve 
benim gibi suçsuzları ayırt etmeniz, haklıya hakkını teslim etmenizdir. Karanlığa karşı ilk 
ışığı yakan olun. Kapkaranlık gecede doğan parlak dolunay gibi diğer meslektaşlarınıza da 
yol gösterin. Herkesin adaletten ümidini kestiği şu dönemde yaptıklarınızla şöyle haykırın; 
Ey yatırımcılar, bizim ülkemizde yargı bağımsız ve adalet var gelin yatırım yapın. Avrupa 
Birliğine ve diğer ülkelere adalet dersi verin ve onları utandırın. Verdiğiniz kararla TL'yi 
Dolar ve Euro karşısında galip hale getirin. En önemlisi de adalete susamış insanlara bir 
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bardak adalet suyu verin. Şimdi bunları ben mi yapacağım diye düşünmeyin Sayın Başkan 
deneyin ve görün. Tarihe not düşün ve uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin, Aya ilk ayak 
basan Neil Armstrong gibi tarihe geçin ve insanlık için yeni bir çığır açın. Sizin için küçük 
ama insanlık ve Türkiye için çok büyük olan o adımı atın ve karanlığı aydınlatın. Aksi halde 
ne Türk halkı, ne Türk ekonomisi, ne Türk demokrasisi, ne içeriye ne de dışarıya güven veren 
bir adalet sistemi ile devam edemez. Başkanım hakkımda FETÖ üyeliği ve darbeye iştirak 
ettiğime dair herhangi bir somut delil olmadan sadece zanna dayanarak 710 gündür 
tutukluyum. Hem terör örgütü üyesi ilan edildim, hem de darbeci ilan edildim. Zan sanığın 
lehine olması gerekirken tam tersi uygulanıyor. Ben sizden merhamet beklemiyorum. Sadece 
hakkımda hiçbir somut delil bulunmayan ve mağdur durumda olan şahsımın hukuk kuralları 
içinde de masum olduğu teyidini yapmamız ve hakkım olan beraatımı vermenizi istiyorum, 
arz ederim. 

SANIK ABDULVAHAP BERKE MÜDAFİ AV. AYŞE ZEYBEK: Efendim 
müvekkil hakkında iddianamede ve esas hakkında verilen mütalaada yer alan isnatlara 
kesinlikle katılmamız mümkün değildir. Müvekkilimin darbe teşebbüsünde bulunduğuna 
ilişkin ve FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dosya kapsamında somut herhangi bir delil mevcut 
değildir. Müvekkilim zaten ilk savunmasında ve esasa ilişkin yapmış olduğu son 
savunmasında bizlerin de dosyanın kapsamı boyunca soruşturma safahatından gelinen 
safahata kadar yapmış olduğumuz yazılı savunmalarda da beyan ettik, bunları tekrar 
ediyoruz. Efendim müvekkilimin üzerini atılı suçu işlemediği sabit olup dosya kapsamından 
neticeden beraatını talep ediyoruz. Bu savunmadan ve netice kararının uzun süreceği için de 
bihakkın tahliyesini talep ediyoruz. Efendim müvekkil hakkında üzerine atılı suçları 
işlediğine ilişkin herhangi bir somut net bir delil bulunmamaktadır. Bir belirsizlik ve şüphe 
durumu söz konusudur. Biz bu şüphenin sanık yararına delil değerlendirilmesini talep 
ediyoruz eğer Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise müvekkil hakkında kurulacak hükmün alt 
sınırdan kurulmasını talep ediyoruz .
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