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TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini Cebren Iskat veya Vazife Gormekten Men 
Etmeye Te~ebbOs etmek sue;undan sanlklar hakkmda Mahkememize ae;llan kamu 
davasmm yapllan ae;lk yargllamasl slrasmda verilen ara karan geregince; 

Bir klslm samklar mOdafii Avukat Salim $en'in 09/01/2012 tarihli 69 nolu 
celsedeki ; " .. . Ama aym verilerle aynl Cumhuriyet Savclhgl, aym Soru~turma 
Makamlan, aynl ciddiyetsizlik ie;erisinde, aynl hukuki olmayan yakla~lmlarla yeni 
iddianameler hazlrlayarak .. . " " ... e;OnkO bu dava siyasi bir dava, bu dava hukuki bir 
dava degil. Burada hukuk i~lemiyor. Maalesef vine 7-8 ay evvelki konu~mamda tek 
korkumuzun tuzun kokmu~ olmasl oldugunu soylemi~tim . Eger tuz kokmu~sa 
yapllacak hie;bir ~ey yok demi~tim. BugOn hayretle gorOyorum ki hakikaten tuz 
kokmu~ . Tuzun kokmasl sizin tarafslzllgmlzl yitirmi~ olmamzdIL .. . " (tutanak 40. 
sayfa) ~eklindeki sozlerle iddianameyi dOzenleyen Cumhuriyet Savcllan ve Mahkeme 
Heyetine hakarette bulundugundan 

Bir klslm samklar mOdafii Avukat Ziya Kara'nm 09/01/2012 tarihli 69 nolu 
celsedeki; " ... Yani ilkay Nerat 0 tarihlerde yurtdl~lnda, 1 Yllhk yurtdl~lnda. Sadece 
listede ismi var ve 1 Ylldlr tutuklu. Yani bunu hangi hukuk mantlgma slgdlrabilirsiniz? 
Bunu hangi vicdana slgdlrabilirsiniz? .. " " ... E buna inamyor musunuz siz? Buna ben 
inandlgmlza kesinlikle inanmlyorum. Yani bu kadar Yllilk hukuk tecrObesi ile boyle bir 
kabulOn yapllmasl mOmkOn degil. Peki, 0 zaman nasll ae;lklayacaglz bu boyle zaYlf 
delillerle dava ae;llmasml ve blrakm dava ae;llmasml tutuklu yargllamaYI? .. " u .. . Yani 
boyle bir insam sadece Olkesine hizmet etmi~, gazi unvanml alml~, ~erefi ile onuru ile 
ya~ayan bir insanl hie;bir mesnedi olmayan iddialar ile burada tutuklu tutmak 
gere;ekten bir hukuk faciasldlr ve sizin vicdanlannlzm yaralanmasl gerekir bundan ... " 
" ... Ortalama zekasl olan, makul ve mantlkll herkes bunun tamamen harekata yonelik, 
hedef Olkeye yonelik harekata yonelik bir degerlendirme oldugunu net bir ~ekilde 
anlar. .. " u ••• ie; tehditlere kar~1 gerekli tedbirleri alacaktlr ~eklindeki bir beyanm bu iddia 
ile ili~kilendirilmesi ne kadar mantlklldlr? Bu bir art niyettir. Ae;lk bir ~ekilde art 
niyettir. .. " (tutanak 24-25. sayfalar) ~eklindeki sozlerle iddianameyi dOzenleyen 
Cumhuriyet Savcllan ve Mahkeme Heyetine hakarette bulundugundan 

Samk Aytekin Candemir mOdafii Avukat Oguz KaYlran'm 19/01/2012 tarihli 75 
nolu celsedeki; u ••• Aynca gerek iddia Makammca, gerekse de Heyetinizce dosya 
kapsammda bulunan dijital verilerin atlll sue;un kabiline yonelik kuvvetli sue; ~Ophesini 
gosteren deliller olarak onyarglh bir ~ekilde kabul edilmesi hususuna da klsaca 
deginmekte fayda vardlr. .. " U •• • Bu durumda Mahkeme Heyetine biz ~oyle bir soru 
yoneltmek istiyoruz ki bu soru kae;mllmaz bence. Dosya kapsamlnda bulunan dijital 
verilerin atlh sue;un kabiline yonelik kuvvetli sue; ~Ophesini gosteren deliller, dahasl 
hukuki deliller olarak tarafmlzca kabul edilmesi ve bu meyanda samklar hakkmda 
tutukluluk karan vermeniz ve bu karannlzda Israrh olmamz Heyetinizin iddia lehine 



ve Savunma aleyhine ihsas-I reyde bulundugunuzu, hukuki kavraYI~lnlzln delil 
kavramlna, delil kavramlnl ciddi bir yetersizlige gondermede bulunacak ~ekilde 
kavradlglnlzl ve bu konuda onyarglll oldugunuzu, tarafslzhgIn IZI golgeye 
dO~OrdOgOnO ve baglmslz!!glnlzl kaybettiginizi apae;lk gostermez mi? Bu tamamen 
bir sorudur. Yorum ve degerlendirme soruya muhatap olan tarafa aittir diye 
dO~OnOyorum ben ... " u ••• Ceza yargle;lannln, ozellikle de ozel yetkili ceza yargle;lannln 
dogrudan ya da dolay!!, alttan alta organik ya da psikolojik olarak mevcut siyasi 
iktidarlarln ya da gOe; merkezlerinin etki ve gOdOmOnde oldugunu bilmeyen yoktur 
asllnda. Ama bu durumu bilenler hem korkulanndan hem de dayamkslz ve hayali bir 
beklenti ic;inde olduklanndan bu durumu bir torlU dile getiremezler. Bir kere 
TOrkiye'deki ceza yargle;larlnln en onemli ozelliklerinden bir tanesi hukuku kavramsal 
derinligi ile kavrayamaml~ olmalanndan ortaya e;lkar. Ceza yargle;lanmlz pozitivist bir 
korlOk ile yeti~mi~ ve ko~ullu bir psikoloji ile hareket etmeyi bir turlO a~amaml~lardlr. 
Ezberledikleri kanun maddelerini salt, yOzeysel anlamanln ve uygulamanln otesinde 
bir yetenegi goremeyiz onlarda. Gerek kanun maddelerinin kavramsal anlamlanm 
nOfuz etme, gerekse de kanun maddelerinin degi~ik kavramsal ili~kilerini anlamaYI ve 
kavramaYI onlardan beklemek a~1rI bir iyimserlik olacaktlr. Ceza yargle;lanmlz 
evrensel hukuki bir kavraYI~ dOzeyine yOkselemedikleri ve aynca da boyle bir kOltur 
ve ideal ile de yeti~mediklerinden, evrensel gee;erlilige sahip bir adaletin 
gere;ekle~tirilmesi de mOmkOn olamamaktadlr. Ceza yargllamaslnda muhteva olarak 
sonue;ta ortaya e;lkan siyasi ve ki~isel e;arplkhklann dl~a yanslmaslndan farkh bir 
anlam ta~lmamaktadlr. Ceza yargle;lan devletin koruyucusu kOlturO ve psikolojisi ile 
yeti~tiklerinden, sadece bu nedenle bile hukukun OstunlOgOnO kendine 
gere;ekle~tirmesi beklenemez bir sonue;tur. Devletin kurumlan, hatta devletin 
kar~lslnda bile tarafslz ve baglmslz olmasl gerekliligi ve kurah bizim ceza 
yargle;lanmlz soz konusu oldugunda hayali bile kurulamayacak bir ozelliktir. Hatta 
oyledir ki devleti hangi siyasi aklm ya da parti yonetiyorsa, 0 siyasi aklm ve partinin 
etki ve rOzgannln etkisi altlnda bie;imlenen ve yeniden bie;imlenen hukukc;uluk 
uygulamalan bir nevi yerle~mi~, alt kOltur olu~mu~tur bu camiada. TOrkiye'deki ceza 
yarglc;lannln savunmaya bakl~1 kabulO mOmkOn olmayan bir kOC;Omsemeyi, 
a~agllamaYI ve kompleksi ic;inde barlndlnr. Savunma kendi fildi~i kolilerine, 
kendilerini hapsetmi~ elit ceza yargle;lan ie;in tamamen gereksiz bir makamdlr. 
Savunma salt ~eklen vardlr, c;ok istisnai ve hassas dengeye sahip davalar dl~lnda ki 
bu durumda bile e;:ok istisnai hukuki ki~ilige sahip yargle;: soz konusu oldugunda 
savunmanln i~levi slflr dOzeyindedir. Ceza yargici zaten daha iddianameyi kabul 
ettiginde kendi ie;: dOnyaslnda karanm vermi~tir. Ama Ceza Muhakemesinin usul 
hOkOmlerini de ~eklen yerine getirmek zorundadlr. Bunun ie;in bu usul hOkOmleri salt 
~eklen yerine getirilir. Samgln ve savunma avukatlnln yaptlgl savunma, davanln 
sonucuna, ceza yarglclnln kanaat ve fikrine etkisi neredeyse slflrdlr. Usul sOreci 
~eklen yerine getirildikten sonra demek oluyor ki savunma i~levini ~eklen yerine 
getirdikten sonra ceza yargici daha ba~langle;:taki onyarglh ve yOzeysel karannl 
dl~salla~tlrarak sanlk hakklndaki ceza hOkmOnO ae;:lklayarak ceza yargllamasl sOreci 
sozOm ona yerine getirilmi~ olur. Adil yargllanma hakkl, savunmanln, Mahkemenin 
kurucu 3 temel bile~iminden oldugu, savunmanln baglmslz ve iddia Makaml ile karar 
heyeti kar~lslnda e~it bir ozne oldugu, tutuklulugun istisnai, gec;ici ve somut 
gereke;:eler ve deliller ile verilebilecegi kurah, kamuya ae;:lkhk ve sozlOk kurallan, 
masumiyet kurall, ~Opheden sanlk yararlanlr kurah, makul ve kuvvetli sue;: ~Ophesi 
kavramlan, sue;: ~Ophesi yOksek bir olaslhk ile kesinlik araslnda yenilemedigi sOrede 
sanlk hakklnda cezai hOkOm kurulamayacagl kurah, bizim Ceza Yargle;lanmlz soz 
konusu oldugunda tamamen ie;:i bo~ ve gereksiz kavram ve kurallardlr. Onlar ie;:in 



ge<;erli olan kendi oznel kanaat ve on yargllandlr. Boylesi bir anlaYIl} akhn evrensel 
bir kullammm ortaya <;Ikmasl hi<;bir bi9imde mLimkLin degildir. Keza boylesi bir 
sLibjektif bir vicdani kanaat evrensel gegerlilik dLizeyinde dogruluk, ger<;eklik, 
mantlkllllk, adaletli ve hakkaniyetli olma, ahlaki ve etik olma anlaYIl} ve degerlerini 
i<;sel bir sentez ile olul}turdugu evrensel ve objektif bir vicdani kanaat dLizeyine 
yLikselemez. Burada bir hususiyete daha il}aret etmemiz gerekiyor elbette ki. Bizim 
Savcllanmlz hala ceza yargllamasmm gelil}imin onceki al}amalannda 
bulunmaktadlrlar. Ceza yargllamasl kendi geli~imini 3 temel al}ama olarak ortaya 
koymaktadlr. 1. al}ama tahkik sistemi, 2. al}ama itham sistemi ve 3. al}amada 
gLinLimLizde evrensel ge<;erlilige sahip modern ceza yargllamasml ifade eden 
hakikatin ya da maddi ger<;ekligin ortaya <;Ikanlmasl sistemini ifade eder. Tahkik 
sistemi tamamen orta <;agm ceza yargiiamasl sistemini ifade eder. Bu sistemde iddia 
Makaml sanlgl bir nevi tahkik eder. Yani her turlLi hukuk dil}l yontemle samga atlll 
su<;u ikrar ettirmeye <;alll}lr. itham sistemi Franslz Devriminden sonra ortaya <;Ikmll} 
ve 2. DLinya Saval}1 Yilianna kadar dLinyada ge<;erli olmul} bir sistemdir. Bu sistemde 
iddia Makaml samgl, samgm salt aleyhine olan delilleri toplayarak itham eder. 
Samgm lehine olan delilleri toplamaz ve samgm lehine olan delilleri gormezden gelir, 
hatta mLimkLinse lehe olan delilleri sLimenaltl etmeye <;ahl}Ir. .. " (tutanak 40, 41, 42, 
43. sayfalar) l}eklindeki sozlerle ve devam eden tum beyan i<;eriklerinde iddianameyi 
dLizenleyen Cumhuriyet Savclsma ve Mahkeme Heyetine hakarette bulundugundan 

Bir klslm sanlklar mLidafii Avukat Haluk Pekl}en'in 13/01/2012 tarihli 72 nolu 
celsedeki; " ... SLirekli vurguladlglm Lizere Saym Bal}kamm reel noktaya indiginiz 
zaman bu iddianame <;okmekte. Reel ger<;eklerle bu iddianame ortLil}memekte <;LinkLi 
iddianameyi yazanm mantlgl bu bLiyLiklLigLi algllayacak nitelikte degil. Bu iddianameyi 
ben yazmll} olsaydlm <;ok ozLir diliyorum. Bu senaryoyu yazanm diyecegim bu 
senaryoyu ben yazmll} olsaydlm ger<;ekten mLikemmel yazabilirdim bunu. Devleti 
biliyorum <;LinkLi nevin nerede yapllmasl gerektigini bilirim. Ama burada yazan ne 
yazlk ki devlet bilgisinden uzak oldugu gibi sektorel bilgilerden de uzak ... " (tutanak 
57. sayfa) l}eklindeki sozlerle iddianameyi dLizenleyen Cumhuriyet Savclsma 
hakarette bulundugundan 

Sir klslm samklar mLidafii Avukat Ali Sezenoglu'nun 16/01/2012 tarihli 73 nolu 
celsedeki; " .. . Sorul}turma savclsmm her iki samgm ifadesini almasma ve Ender 
Kahya tarafmdan seyirde oldugunu belgelemesine ragmen bu igren<; iddiaYI 
iddianameye yazmasl maksatll yapllmll} bir harekettir. .. " (tutanak 50. sayfa) 
l}eklindeki sozlerle iddianameyi dLizenleyen Cumhuriyet Savclsma hakaretle 
bulundugundan 

Sanlk . Qetin Dogan'm 17/01/2012 tarihli 74 nolu celsedeki; " ... Terorle 
• - -..:..:.... • :..Jot.. '" • 

MLicadele $t.ibesi teror Liretme ~ubesi haline gelmil} ... " (tutanak 5. sayfa) l}eklindekl 
sozle, devletin emniyet tel}kilatml alenen a~aglladlgmdan (TCK 301/2) gereginin 
takdir ve ifasl rica olunur. 26.01.2012 

Katip 139155 Ba~kan 33944 

Not: Su<; ihbanna konu 09, 13, 16, 17, 19 Ocak 2012 tarihli durul}ma Heyeti 
Bal}kanl Omer Diken 33944, Hakimler Murat OrOndO (40001), Aytekin Ozanll 



(41415).2. ve 3. iddianame Savclsi HOseyin Ayar, 1. iddianame Savcllan; Mehmet 
ErgOI (30604), SOleyman Pehlivan (33341), Ali Haydar (34313), Mehmet Murat 
Yonder (34877) 

Eki: 09/01/2012-13/01/2012-16/01/2012-17/01 12012-19/01/2012 tarihli 
duru!?ma zabltlannm onayh suretleri. 


