15 TEMMUZ SONRASI
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
TARAFINDAN YAPILAN
AÇIKLAMALAR, YAZIŞMALAR
VE BİLGİ NOTLARI

What Happened in Turkey on 15 July 2016

15 TEMMUZ 2016 GECESİ TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ VE TÜM BAROLAR ADINA
YAPILAN AÇIKLAMA

5

DARBELERE KARŞIYIZ!
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE TÜM BAROLAR BÜTÜN SORUNLARIMIZIN
DEMOKRASİ İÇİNDE ÇÖZÜLMESİNDEN YANADIR.
DARBELERİN ÜLKEMİZE BÜYÜK ZARAR VERDİĞİNİ BİLİYORUZ.
HERKESİ HUKUK KURALLARINA UYMAYA DAVET EDİYORUZ.
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16 TEMMUZ 2016 SABAHI YAPILAN AÇIKLAMA
DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE
DEMOKRASİNİN YANINDA,
DARBENİN KARŞISINDAYIZ
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grubun, hareket başladıktan sonra diğer birliklerin
kendilerine katılacağını varsayarak, emir-komuta zinciri dışında bir darbe girişiminde
bulundukları anlaşılmaktadır.
Darbe girişimi sırasında yaşananlar kadar, böyle bir suça kalkışılmış olması dahi korkunçtur.
Dün, olayın bir darbe girişimi olduğu anlaşılır anlaşılmaz, Türkiye Barolar Birliği ve tüm
barolarımız, ortak bir açıklama yaparak darbeye karşı olduğunu, demokrasiyi sonuna
kadar savunacağını ilan etmiştir.
Yaşananların hepimize öğretmesi gereken, çıkışın daima demokraside olduğudur. Bir
daha böyle bir kara günün yaşanmaması için siyasi iktidara düşen, herkesi kucaklaması ve
demokrasiyi geliştirecek adımları atmasıdır.
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

4

238

171
63
4

Sivil
Polis
Asker

Şehit

18.756 Gözaltı

10.192

Tutuklu

11.031

Asker

6.153

Asker

4.315

Polis

1.751

Polis

2.626

Hakim / Savcı

2.131

Hakim / Savcı

689

Sivil

93

Sivil

34 Darbeci ölü olarak ele geçirildi.
49 Darbeci yaralı olarak ele geçirildi.
549 Şüpheli denetimli serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı’nın 22.07.2016 tarihli “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” çalışmasından alınmıştır.
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20 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE
TBB BAŞKANI AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN
BARO BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE TBMM ZİYARETİ
ESNASINDA YAPTIĞI KONUŞMA
DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN HEDEFİ; ANAYASADA NİTELİKLERİ
TANIMLANMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÜNİTER YAPIMIZDIR
Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinin en büyük saldırısına uğramıştır.
Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi dahi, darbeye kalkışan demokrasi
düşmanlarının, içeride milletvekilleri bulunduğu sırada havadan ve karadan saldırısına maruz
kalmıştır. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivil vatandaşımız katledilmiş; birçok devlet binası
da tahrip olunmuştur.
Darbe girişiminde şehit olan tüm polis asker ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz;
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Bu kalkışmayı gerçekleştirenlerin devlet içine sızmış ve “Fethullah Gülen Cemaati” adıyla
bilinen bir terör örgütü olduğu ifade edilmektedir. Yargı ve emniyet güçleri içine sızmış bu
yapının, yakın geçmişte, kendine bağlı hakim, savcı ve polisler eliyle, devlet kurumlarında ve bu
arada Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sahte delillerle büyük bir tasfiye gerçekleştirdiği ise tarafımızca
bilinmektedir. Adı geçen örgütün, bu tasfiye sonunda boşalan yerlere kendi kadrolarının
yerleşmesini sağladığı anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz gün yaşanan kanlı kalkışmanın, işte bu
kadroların oluşturduğu söz konusu terör örgütünün eseri olduğu yetkililerce belirtilmektedir.
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Darbe girişimi; Devlete bağlı sağduyulu ve milli asker ve polislerin, iktidar ve muhalefet
partileri ile yurt çapında yaygın demokratik kitle örgütlerinin, medyanın, Türkiye Barolar
Birliği’nin, istisnasız tüm Baroların ve elbette vatandaşlarımızın kararlılıkla karşı durması
sonucunda engellenmiştir.
Bundan sonra yapılması gereken, devletin içinde yuvalanmış olan bu terör örgütünün
hukuk çerçevesinde ve ivedilikle devlet yapısından ayıklanmasıdır.
Hain darbe girişiminin, hiçbir şekilde milli ordumuza leke sürmesine izin verilemez. Bu
noktaya nasıl gelindiğinden dersler alınarak, yargı, polis, ordu ve tüm devlet bürokrasisinde
liyakat sistemi hayata geçirilmelidir. Darbe teşebbüsünden haberi olmayan ve sadece emir
aldığı için kışlasından çıkan erlerimiz hakkında uygulanan özgürlük kısıtlamalarına ise bir an
önce son verilmelidir.
Bütün terör örgütleri karşısında olduğu gibi adı geçen terör örgütüne karşı da devletin en
etkili gücü, hukuk kurallarına uygun davranmaktan kaynaklanan meşruiyetidir. Bu sebeple,
terörle mücadelede kalıcı başarı sağlanması için soruşturma ve kovuşturmaların adil yargılama
kuralları çerçevesinde yürütülmesi zorunludur. Avukatların, şüphelilerle görüşme ve ifadeler
alınırken hazır bulunma yetkileri başta olmak üzere savunma yetkilerini kullanmaları
engellenmemeli, engelleyenler hakkında işlem yapılmalıdır.
Darbeciler başarılı olsalardı yok sayacakları adil yargılama kuralları, darbeye kalkışan terör
örgütünün mensubu olduğu iddia edilenler hakkında eksiksiz uygulanmalıdır. Bu, hukuk
devleti olmanın vazgeçilmez şartıdır. Yapılan soruşturmaların şaibesiz olması ancak böyle
sağlanabilir ve ancak bu şekilde halkımızın tamamı, açılacak davaların ve verilecek hükümlerin
önceki dönemdekinin aksine birer kumpas olmadığına inanabilir.
Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye’nin bütün Baroları olarak, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne, kamu kurumlarına, polis, asker ve sivil vatandaşlarımıza yapılmış bu saldırıyı;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak ifadesini
bulan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
Bu terör örgütünün yıllar içerisinde sinsice verdiği ve en sonunda kanlı darbe teşebbüssüyle
yol açtığı büyük zararı hep birlikte gidereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Öte yandan unutulmamalıdır ki, bu hain darbe girişimi vatandaşlarımızın bir bütün
olarak karşı durması sonucunda püskürtülmüştür. Bundan sonra her vatandaşımızın,
özellikle her siyasetçinin ve kanaat önderinin ayrıştırıcı ve halkı birbirine düşürmeye yönelik
provokasyonlara karşı her zamankinden daha dikkatli olması gereklidir.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünden, Cumhuriyetimizin ilke
ve değerlerinden, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden ve bunun güvencesi olan kuvvetler
ayrılığı ilkesinden; adil yargılanma hakkının temel şartı olan yargı bağımsızlığından ve bağımsız
savunmadan yana mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi

Sayı : 41870694-749-7376
Konu : Birliğimizce Gerçekleştirilen Duyuru
Hakkında Bilgi Verilmesi

25.07.2016

Sayın Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı
Malumları olduğu üzere, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 20 Temmuz 2016
tarihinde, Türkiye Cumhuriyetine ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini
kınamak maksadıyla 70’e yakın baro başkanı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret
etmiştir. Ziyaretimiz sırasında gerçekleştirdiğimiz basın duyurusu, web sitemiz aracılığıyla da
kamuoyunun ve meslektaşlarımızın dikkatlerine sunulmuştur.
Söz konusu basın duyurumuz İngilizceye tercüme edilerek başta Birleşmiş Milletler,
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ilgili organları olmak üzere Birliğimizin üyesi olduğu tüm
uluslararası meslek kuruluşları ve iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz melek örgütlerine
gönderilmiştir.
Ek-1’de yer alan kurum ve kuruluşlara gönderilen yazımızın bir kopyası Ek-2’de
bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımla,

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Ek:
1-Yazı Gönderilen Kurum Ve Kuruluşlar Listesi
2-Uluslararası Kurum Ve Kuruluşlara Gönderilen Yazı Örneği
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Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr

Bilgi için: Murat YALKIN
Müdür
Telefon No: 0090 312 292 59 00 / 99274
Doğrulama Kodu : f369d190

Mr. Michel BENICHOU
President
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Rue Joseph II, 40 / 8
B-1000 Brussels
Dear President,
The Republic of Turkey has witnessed the biggest attack of its history on the night of
July 15, 2016. Even the heart of democracy, the Grand National Assembly of Turkey, was
exposed to the air and ground attacks of the enemies of our democracy who attempted
to stage a coup while there were parliamentarians inside. A large number of security
staff and civilians were slaughtered; many state buildings were damaged.
We commemorate all cops, soldiers and civil citizens who have become martyr during
the coup attempt and we wish quick recovery to those injured.
It is being stated that the ones who performed this attempt are members of a terrorist
organization known as “Fethullah Gülen Movement” which has infiltrated to the state.
We also know that this structure infiltrated to the judiciary and security forces has
recently carried out a big demobilization with forge evidence in the state along with the
Turkish Armed Forces through the judges, prosecutors and policemen serving it. It is
understood that the mentioned organization ensured the assignment of their staff to the
vacancies formed as a result of this demobilization. It is understood that the murderous
attempt we witnessed recently is a work of the mentioned organization comprised of
these cadres.
The coup attempt has been prevented as a result of the unyielding resistance of the
prudent national military and police officers loyal to the state, ruling and opposition
parties, democratic mass organizations spread throughout the country, the media, the
Union of Turkish Bar Associations, the local bar associations without exception and of
course our citizens.
Hereon, this terror organization nested in the state should be cleaned off the state
structure urgently and within the framework of law.
The most effective force of the state against the forenamed terrorist organization is
its legitimacy deriving from acting lawfully as it is so against all terrorist organizations.
For this reason, it is essential that the investigations and prosecutions are conducted
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within the framework of the principles of fair trial in order to ensure permanent success
in combat against terrorism. There should be no hindrance to the lawyers’ authorisation
to defend and particularly their authorisation to be present while the suspect is being
interviewed and the statements are being taken. An action is to be made against those
who prevent.
The principles of fair trial which the coup attempters would ignore if they were to
succeed should be fully applied to the people alleged to be members of the terrorist
organization that attempted the coup. This is the sine qua non of the state of law.
This is the only way to ensure the investigations not to be dubious and the only way
for all our people to believe that the cases to be filed and the possible convictions are not
plotted as contrary to it was in the past.
We as the Union of Turkish Bar Associations and all the local bar associations
of Turkey consider this attack on the Grand National Assembly of Turkey, public
institutions, police, military and civilians as an attack against the Republic of Turkey
which is defined as a democratic, secular and social state of law in the Constitution of
the Republic of Turkey. We state once again that we will continue our fight for the rule
of law and democracy with the same determination hereafter as we have until today. We
would like to kindly ask you to support us in our struggle as you always have.
Sincerely Yours,

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Esq.
President of the Union of Turkish Bar Associations
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Yazı Gönderilen Kurum ve Kuruluşlar Listesi
Alman Avukatlar Birliği
Alman Barolar Birliği
Amerikan Barolar Birliği
Andorra Barolar Birliği
Arnavutluk Ulusal Barosu
Avrupa Barolar Federasyonu
Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
Avrupa Komisyonu Başkanı
Avrupa Komisyonu Genişleme Grubu
Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Müdürlüğü
Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Birimi
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi
Avrupa Parlamentosu Avrupa: Genişleme ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Bölgesi
Birimi Başkanı
Avrupa Parlamentosu Başkanı
Avrupa Parlamentosu Batı Balkanlar ve Türkiye Politika Departmanı
Avrupa Parlamentosu Dış Politikalar Genel Müdürlüğü
Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin Dostları Grubu Genel Sekreteri
Avustralya Barosu
Avustralya Hukuk Konseyi
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Avusturya Barosu
Belçika Barosu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri
Bosna Hersek Barolar Birliği
Bulgaristan Yüksek Baro Konseyi
Çek Cumhuriyeti Barosu
Danimarka Barosu
Estonya Barosu
Finlandiya Baro Birliği
Fransa Ulusal Barolar Konseyi
Gürcistan Barosu
Hırvatistan Barosu
Hollanda Barosu
İngiltere ve Galler Hukuk Topluluğu
İngiltere ve Galler Konsey Barosu
İrlanda Baro Konseyi
İskoçya Barosu
İspanya Ulusal Avukatlar Birliği
İsveç Barosu
İsviçre Barosu
İtalya Ulusal Barolar Konseyi
İzlanda Barosu
Japonya Federal Barolar Birliği
Kanada Barosu
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Karadağ Barosu
Kuzey İrlanda
Letonya Barosu
Liechtenstein Barosu
Litvanya Barosu
Lüksemburg Barosu
Macaristan Barolar Birliği
Makedonya Barolar Birliği
Malta Barosu
Moldova Barosu
Norveç Barosu
Polonya Barosu
Portekiz Barolar Birliği
Romanya Barosu
San Marino Barosu
Sırbistan Barolar Birliği
Slovakya Barosu
Slovenya Barosu
Ukrayna Barosu
Uluslararası Avukatlar Birliği
Uluslararası Barolar Birliği
Yeni Zelanda Barolar Birliği
Yeni Zelanda Hukuk Topluluğu
Yunanistan Barosu
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
AVUKAT PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN
HAİN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN
ULUSLARARASI KİŞİ VE KURULUŞLARLA
YAPTIĞI MÜLAKATLAR
• Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk olarak Alman Devlet Televizyonu ZDF’ye röportaj vererek, Barolar Birliği’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi hedef alan hain darbe girişimine karşı
görüşlerini ifade etmiştir.
• Feyzioğlu aynı gün dünyanın en saygın dergilerinden biri olan Der Spiegel’e de konuya ilişkin uzun bir röportaj vermiştir. Daha sonra İngiliz Sky News Televizyonu’na
da konuşan Feyzioğlu, özellikle TBMM’ye yapılan saldırıyı, milli iradeye, dolayısıyla
Millete yapılmış saldırı olarak kabul ettiklerini ve şiddetle kınadıklarını vurgulamıştır.
• Uluslararası basın kuruluşları ile mülakatlarına devam eden Feyzioğlu, 21 Temmuz
2016 sabahı öncelikle İtalyan Ulusal Radyosu RAI Radio UNO’ya, sonrasında İngiliz Televizyon Kanalı BBC’ye verdiği röportajda bu düşüncelerini bir kez daha ifade
etmiştir.
• Feyzioğlu daha sonra İtalyan Corriere Della Sera gazetesine verdiği mülakatta darbe
ve demokrasi ilişkisini değerlendirerek, olgun demokrasilerde darbelere yer olmadığının altını çizmiştir.
• Ayrıca; Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı ziyaret eden Avustralya Büyükelçisi’ne konuya ilişkin görüşler ve hassasiyetler iletilmiştir.
• Son olarak, Alman Barolar Birliği yöneticileri ile yapılan uzun telefon görüşmesinde
de konuya ilişkin sorular cevaplandırılmıştır.
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OHAL KAPSAMINDAKİ SORUŞTURMALAR
AÇISINDAN AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZA BİLGİ
1.

15 Temmuz darbe girişimini takiben başlayan soruşturmalarda meslektaşlarımızın
bizlere ilettikleri hususlarla ilgili geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı’yla kapsamlı bir
görüşme yapmış bulunuyoruz.

2.

Bu çerçevede sorunların süratle çözülebilmesi için bir iletişim mekanizması
kurulmuştur.

3.

Avukat meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunu; yer, zaman ve olayın diğer
ayrıntılarını içerecek şekilde kendi barolarına (veya sorun bir başka baronun
yetki bölgesinde ise o baroya) yazılı olarak bildirmeleri halinde, bu bildirim
Türkiye Barolar Birliği’nin barolara bu iş için tahsis ettiği özel hatta aktarılacaktır.
Tarafımızdan da süratle Adalet Bakanlığı’na bilgi verilecektir.

4.

Söz konusu görüşmeye ve oluşturulan iletişim ağına ilişkin barolarımıza 22.07.2016
Cuma günü (aynı gün) yazılı olarak bildirilmiştir.

5.

Kanlı darbe girişimi bastırıldıktan sonra açılan soruşturmaların hukuka uygun
bir şekilde yürütülmesi devletimizin, milletimizin ve vatandaşlarımızın üstün
menfaatine olup, olası hukuka aykırılıklardan orta ve uzun vadede en çok terör
örgütü istifade edecektir. Bu sebeple adli süreçlerin adil yargılama hakkına uygun
bir şekilde yürütülmesi devletin meşruiyetinin hiçbir şekilde zedelenmemesi terör
örgütüne ise özellikle uluslararası kamuoyu nezdinde istismar edeceği bir alan
bırakılmaması gerekir.

6.

Gerçek ile gerçek olmayanın, suçlu ile suçsuzun birbirinden ayrılması için pek çok
zorluğa karşı görev yapan avukat meslektaşlarımıza kolaylıklar dileriz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
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ANAYASANIN 120. MADDESİ UYARINCA İLAN
EDİLEN OLAĞANÜSTÜ HAL ÇERÇEVESİNDE
ÇIKARILAN 667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN CEZA SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMALARI AÇISINDAN KISA BİR
DEĞERLENDİRMESİ
1. 667 sayılı KHK’da soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar 6. maddede
düzenlenmiştir.
2. Aşağıda açıklanan düzenlemeler, olağanüstü halin devamı süresince geçerlidir.
3. Bu düzenlemelerin uygulanacağı suçlar şunlardır:
a. TCK, İkinci Kitap, 4. Kısım, 4-5-6-7. bölümlerinde tanımlanan suçlar (TCK madde
302 ila madde 339)
b. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar:
i. TMK madde 3’te TCK’ya gönderme yapılarak sayılan terör suçları
ii. TMK madde 4’te TCK’ya ve diğer kanunlara atıf yapılarak sayılan suçların TMK
madde 1’de tanımlanan terör amacıyla işlenmiş olanları
c. Toplu işlenen suçlar:
i. CMK madde 2/1-k (aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla
kişi tarafından işlenen suçlar)
4. Gözaltı süresi şüphelinin yakalanması anından itibaren 30 günü geçemez. Bu süreye,
yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre
dahil değildir. (KHK madde 6/1-a)
5. Yakalanan asker kişiler, adli kolluk görevlilerine teslim edilir. (KHK madde 6/1-b)
6. Kanunlarda aksine düzenlemeler bulunsa da, yürütülen soruşturmalar kapsamında
görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri (kamu
görevlileri de dahil olmak üzere) adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir. (KHK
madde 6/1-c)
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7. Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 111. maddesinde belirtilen ceza infaz
kurumlarında yerine getirilir. İnfaz kurumunun tipinin belirlenmesinde anılan
maddenin gönderme yaptığı, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarını
düzenleyen 9. maddenin uygulanacağı anlaşılmaktadır. (KHK madde 6/1-ç)
8. Tutuklu şüphelilerin avukatlarıyla görüşmelerinde tedbir uygulanması, sınırlama
getirilmesi (KHK madde 6/1-d)
a.Tedbir/sınırlandırma sebepleri
i. Toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi
ihtimalinin bulunması
ii. Terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve
talimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi
ihtimalinin bulunması
b.Tedbir ve sınırlandırmalar
i. Görüşmenin teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesi
ii. Görüşmeyi izlemek amacıyla görevlinin hazır bulunabilmesi
iii. Tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge
örneklerine, dosyalara ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara
el konulabilmesi
iv. Görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabilmesi
c. Bu tedbir ve sınırlandırmalara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir.
d. Tutuklunun avukatıyla yaptığı görüşmenin yukarıda belirtilen amaçlarla
gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde bir tutanak tutularak görüşmeye son
verilir. Görüşme başlamadan önce tutuklu ve avukatı bu hususta uyarılır.
e. Tutuklu hakkında böyle bir tutanak tutulması halinde Cumhuriyet savcısının
istemi ve sulh ceza hakiminin kararıyla tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi
yasaklanabilir. Bu durumda ilgili baro başkanlığınca tutuklu için yeni bir avukat
görevlendirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın -yukardaki gerekçelerledeğiştirilmesi Cumhuriyet savcısı tarafından istenebilir.
9. Tutuklunun tutuk evinde görüşebileceği diğer kişiler ve uygulanacak sınırlamalar
(KHK madde 6/1-e)
a. Tutuklu olanlar sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın
hısımları ile vasileri veya kayyımları tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı
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ile Cumhuriyet Başsavcılığı, burada sayılanların dışındakilere her seferinde ayrıca
başvurulmak kaydıyla özel izin verebilir. Tutuklular telefonla görüşme hakkından
on beş günde bir yararlanabilir. Sadece bu hükümde sayılan kişilerle ve on dakikayı
geçmemek üzere konuşabilir.
10. Müdafiin görevden yasaklanması: (KHK madde 6/1-g)
a. Şüpheli tarafından seçilen veya baro tarafından görevlendirilen müdafiin 667
sayılı KHK’nın 6. maddesinde sayılan suçlar nedeniyle soruşturuluyor veya
kovuşturuluyor olması halinde, müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanması
mümkündür. Bu konuda, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza
hakimi karar vermeye yetkilidir. Yasaklama kararı şüpheliye ve yeni bir müdafii
görevlendirilmesi için ilgili baroya bildirilir.
11.Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda ifade alma ve sorgu sırasında ve
duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir. Kuşkusuz buradaki sınırlama her bir
şüpheli ve sanık açısından geçerlidir. Yani bir şüpheli veya sanığın en fazla üç avukat
tarafından savunulmasından söz edilmektedir. (KHK madde 6/1-ğ)
12. Duruşmada iddianamenin (veya iddianame yerine geçen belgenin) özetlenerek
anlatılması mümkündür. (KHK madde 6/1-h)
13. Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden
karara bağlanabilir. Bu durumda CMK’nın 108. maddesinde bulunan tutukluluğun
incelenmesinde şüpheli veya müdafiinin dinlenilmesi zorunluluğuna ilişkin hükmün
uygulanmaması söz konusu olabilecektir. (KHK madde 6/1-ı)
14. Hakim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, şüpheli veya sanığın sorgusu
görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin (SEGBİS) kullanılması suretiyle yapılabilir veya
duruşmalara bu şekilde katılmasına karar verilebilir. (KHK madde 6/1-i)
15. Öte yandan, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu da temel hak ve hürriyetlerin
kullanılmasının durdurulmasına ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir.
a.Yaygın şiddet hareketleri sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda,
anılan kanunun 9. maddesinde sayılan tedbirlerle 11. maddesindeki tedbirlerin
uygulanması mümkündür.
b. Bu konuda yetki valiliklerdedir.
c. Söz konusu tedbirlerden arama ve el koymaya ilişkin olanı şöyledir:
“Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil
niteliğinde olanlarına el koymak” (Madde 11/1-c)
Görüldüğü üzere arama ve el koyma için Olağanüstü Hal Kanunu yargı kararı
aramamakta, valiyi görevli ve yetkili kılmaktadır. Ancak bu görev ve yetki; genel
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güvenliği, asayiş ve kamu düzenini korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını
önlemek amacıyla kullanılabilir. (Madde 11/1)
16. Gerek 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, gerek 667 sayılı KHK’da temel hak
ve hürriyetleri ilgilendiren düzenlemelerin Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde temel hak ve hürriyetlere ilişkin yazılı olan güvenceleri askıya aldığı
ortadadır.
a. Ancak Anayasa madde 15 bu askıya almaya şu hükmüyle izin vermektedir:
“Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan
doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak
ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için
Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
(Değişik: 7/5/2004-5170/2 md.) Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş
hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına,
maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar
geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu
sayılamaz.”
b. Görüldüğü üzere temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen
durdurulması, bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler
alınması durumunda dahi;
i. Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilemez.
ii. Durumun gerektirdiği ölçü aşılamaz.
iii. Kişinin yaşama hakkına dokunulamaz.
iv. Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. (Yani işkence
ve kötü muamele yapılamaz)
v. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, bunlardan
dolayı suçlanamaz.
vi. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
vii. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
17. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi de savaş veya ulusun varlığını
tehdit eden başka bir genel tehlikenin ortaya çıkması halinde Sözleşmeye aykırı
tedbirler alınmasına izin vermektedir. Söz konusu tedbirlerin uygulanmasına
getirilen sınırlamaları da içeren 15. madde aynen şöyledir:
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“1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek
Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan
doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen
yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.
2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında
2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez.
3. Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, alınan tedbirler
ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tam
bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı ve
Sözleşme hükümlerinin tekrar tamamen geçerli olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri’ne bildirir.”
Unutulmamalıdır ki OHAL kapsamında yapılan düzenlemeler ancak OHAL
yürürlükte bulunduğu dönem süresince geçerli olan düzenlemelerdir. Dolayısıyla
OHAL yürürlükten kalktığında OHAL için yapılan ayrıksı düzenlemeler de yürürlükten
kalkacak ve işlemler ilgili kanunlar uyarınca yürütülmeye devam edilecektir. Yerine
ayrıksı düzenleme getirilen kanunların yürürlükten kalkması veya değişmesi söz
konusu değildir. Ancak yerine yeni düzenlemeler getirilen hükümlerin, olağanüstü hal
süresince askıya alındığından söz edilebilir.
Soruşturma ve kovuşturmalarda adil yargılanma hakkını kısıtlayan her düzenleme
mutlaka geçici ve gerçekten zorunlu ise bu zorunlulukla orantılı şekilde uygulanmalıdır.
Savunma hakkını kısıtlayarak yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hem gerçeğin
gerçek olmayandan, suçlunun suçsuzdan ayrılmasını imkânsızlaştıracak hem de
kısa vadede süreci hızlandırıyor gibi düşünülse de terör örgütüyle mücadeleye zarar
verecektir.
Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
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OHAL KAPSAMINDA
YÜRÜYEN SORUŞTURMALAR VE TUTUKLAMALAR
“CADI AVI”NA DÖNÜŞMESİN
Türkiye Barolar Birliği olarak, Birliğimizi oluşturan barolarımız ve baro başkanlarımızla
beraber yıllardır hukukun üstünlüğü mücadelesi veriyoruz.
Devletin her kademesine sızmış ve yargıyı bir yol açma aracı olarak kullanan FETÖ adlı
kanlı örgüte karşı da Türkiye Barolar Birliği olarak devlet yetkililerini ve kamuoyunu hep
uyardık, bu örgütle hep mücadele ettik.
15 Temmuz darbe girişimi gecesinin ilk saatlerinden itibaren, devletimizin hain örgütle
mücadelesine ve devletin içinden terör örgütünün tüm unsurlarının ayıklanmasına bütün
gücümüzle destek veriyoruz.
Bu destek kapsamında olmak üzere; darbe girişimi sonrasında başlayan soruşturmalarda
insanların adil yargılanma ve lekelenmeme haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini, aksi
takdirde soruşturmaların “cadı avı” olarak nitelendirileceğini, suçlu ile suçsuzun birbirine
karışacağını ve bundan da en çok FETÖ’nün yararlanacağını ısrarla ifade etmekteyiz.
Ne var ki bu süreçte, barolarımız üzerinde yerel dedikodu çarklarının döndüğünü, “tam
zamanı” diyerek bir takım karalama kampanyalarının açıldığını, yargının yerel siyasi rekabete
araç kılınmak istendiğini, önceki küçük husumetlerin bu vesileyle hesabını sorma hesapları
yapıldığını da kaygıyla gözlemlemekteyiz.
Şu ana kadar tutuklanan bir, gözaltına alınan iki baro başkanımızın ve baro yöneticilerimizin
hakkında yürümekte olan soruşturmaları da kaygıyla izliyoruz.
Yakın geçmişteki kumpas davalarda ortaya düşen gizli tanıkların beyanlarının hangi
amaca hizmet ettiği, bu soruşturma ve davalarda yapılan usulsüzlüklerin esası nasıl çarpıttığı
unutulmamalıdır. Bu yakın tarihimiz, tekerrür etmemesini gerektirecek kadar yakındır! Esasen
tarih, ondan ders almasını bilmeyenler için tekerrür eder.
Başsavcılıklarımızın ve hakimlerimizin; yargının dedikodu ve iftiralara alet edilmesine, öç
alma mekanizması olarak kullanılmasına izin vermemeleri gerektiğini, tutuklamanın kaçma
ve delilleri karartma koşulları gerçekleşmeden uygulanmasının sadece tutuklanan kişiler ile
ailelerine değil, soruşturmaların özüne zarar verdiğini, savunma hakkı kısıtlanarak suçlu ile
suçsuzun birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını, bunun da yargılamayı amacından
saptıracağını, yanlış amaçlara alet edeceğini görmelerini diliyoruz.
Aksine bir yaklaşımın sadece ve sadece hain teröristlere yarayacağını kamuoyunun
bilgilerine sunarız.
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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ANAYASANIN 120. MADDESİ UYARINCA
İLAN EDİLEN OLAĞANÜSTÜ HAL
ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN 668 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARI
AÇISINDAN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ
1. 668 sayılı KHK’da soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar 3. maddede
düzenlenmiştir.
2. Aşağıda açıklanan düzenlemeler, olağanüstü halin devamı süresince geçerlidir.
3. Bu düzenlemelerin uygulanacağı suçlar şunlardır:
a. TCK, İkinci Kitap, 4. Kısım, 4-5-6-7. bölümlerinde tanımlanan suçlar (TCK madde
302 ila madde 339)
b. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar:
i. TMK madde 3’te TCK’ya gönderme yapılarak sayılan terör suçları
ii. TMK madde 4’te TCK’ya ve diğer kanunlara atıf yapılarak sayılan suçların TMK
madde 1’de tanımlanan terör amacıyla işlenmiş olanları
c. Toplu işlenen suçlar:
i. CMK madde 2/1-k (aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla
kişi tarafından işlenen suçlar)
4. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da yakalama
emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama
emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez.
(KHK madde 3/1-a)
5. Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde
saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından
kendisine ulaşılamayan şüpheliye de kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004
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tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “kaçağın tanımı” başlıklı 247 nci
ve “zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi” başlıklı 248 inci maddelerinin ikinci
fıkraları uygulanmaz. (KHK madde 3/1-b)
6. Tutukluluk kararma itiraz edilen sulh ceza hâkimliği veya mahkeme, itirazı yerinde
görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok on gün içinde, itirazı incelemeye
yetkili olan mercie gönderir. (KHK madde 3/1-c)
7. Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte
dosya üzerinden karara bağlanır. (KHK madde 3/1-ç)
8. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan
kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir. (KHK madde
3/1-d)
9. Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama
yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan bir kişi bulundurulur.
(KHK madde 3/1-e)
10. Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın,
adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir. (KHK madde 3/1-f)
11. Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtları adli kolluk
görevlileri tarafından da incelenebilir. (KHK madde 3/1-g)
12. Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddelerine göre
tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu kimselerin
nezdinde bulunsa bile el konulabilir. (KHK madde 3/1-ğ)
Şüpheli veya sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, şüpheli veya sanığın
kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu şüpheli veya sanığın
üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları, şüpheli veya sanıkla
aralarında evlâtlık bağı bulunanlar ya da Avukatları, hekimleri, diş hekimleri, eczacılar,
ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının,
mali işlerde görevlendirilmiş müşavirleri ve noterlerin şüpheli ve sanıklarla aralarındaki
yazışmalara anılan kimseler nezdinde olsa dahi el konulabilecektir.
13. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin
onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi
halde elkoyma kendiliğinden kalkar. (KHK madde 3/1-h)
14. 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoymaya, maddenin
birinci fıkrasında belirtilen rapor alınmadan, sulh ceza hâkimliğince karar verilebilir.
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Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar
verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde
açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. (KHK madde 3/1-ı)
Sözü edilen rapor ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, alınan suçtan elde
edilen değere ilişkin üç ay içinde hazırlanan rapordur. Olağanüstü hal süresi boyunca
alınmasına gerek kalmadan el koyma tedbiri uygulanabilecektir.
15. Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı
olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir.
Arama ve elkoyma işlemi sırasında baro başkam veya onu temsil eden bir avukat
hazır bulundurulur; ancak, 5271 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları uygulanmaz. (KHK madde 3/1-i)
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi uyarınca avukat bürolarının ancak
mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı
denetiminde aranması zorunluluğu olağanüstü hal süresince askıya alınmıştır. Yine
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Avukat bürolarında arama, elkoyma ve
postada elkoyma” başlıklı 130. maddesinde yer alan arama sonucu elkonulmasına karar
verilen belgelere ilişkin -postada el koyma da dahil olmak üzere- özel düzenlemeler de
bu süre zarfında uygulanmayacaktır.
16. 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, bilgisayar
programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar
verilebilir. Bu karar, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını
elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.
Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç ve gereçlere
el konulabilir. İşlemlerin tamamlanması üzerine elkonulan cihazlar gecikme
olmaksızın iade edilir. (KHK madde 3/1-j)
17. 5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılacak olan
iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını
beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, kararını beş gün içinde açıklar;
aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkar. (KHK madde 3/1-k)
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Ceza Muhakemesi Kanununa göre ağır ceza mahkemesi tarafından oybirliği ile
karar verilen anılan tedbirler, olağanüstü hal süresi boyunca hakim yada gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karara bağlanacaktır.
18. Müdafin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi,
soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının
kararıyla kısıtlanabilir. (KHK madde 3/1-l)
Olağanüstü hal süresi boyunca madde 3 de belirttiğimiz suçlara ilişkin soruşturmalarda
uygulanacak müdafin dosya inceleme ve örnek alma yetkisinin kısıtlanması olasılığı,
Ceza Muhakemesi Kanunun 153. maddesinin 2. fıkrasına göre yalnızca maddede
sayılan suçlara ilişkin soruşturmalarla sınırlı olarak ve hakim kararıyla verilebiliyordu.
19.Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının
kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz. (KHK
madde 3/1-m)
20.Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma işlemine gerek
görmesi halinde soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hâkiminden de karar alabilir.
(KHK madde 3/1-n)
21.Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde yargı çevresi
içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde
bulunabilir. (KHK madde 3/1-o)
22. Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması
bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet
savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz
kurumundan alınabilirler. (KHK madde 3/1-ö)
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : 41870694-899-7634
Konu : Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer
İşler

03.08.2016

ADALET BAKANLIĞINA
İlgi : 25.07.2016 tarih ve 41870694-749-7376 sayılı yazımız.
Konu : 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Devletimizin teröristlere karşı yürüttüğü
mücadeleye TBB ve barolarımız tarafından verilen destek hakkında.
1. FETÖ adı verilen kanlı terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrasında ilgi
(a) yazımızla, TBB ve barolarımızın ilk andan itibaren “hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı
müdafaa vardır” anlayışı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin müdafaası için verdiği
desteği ifade etmiştik.
2. Anılan terör örgütünün arkasındaki güçler varlıklarını devam ettirdiği, ülkemizin içinde
yer aldığı bölgedeki hesaplaşmalar da sonuçlanmadığı dikkate alındığında, 15
Temmuzda kimsenin inkâr edemeyeceği şekilde somutlaşan tehlikenin biçim değiştirse
de devam ettiği düşünülmektedir.
3. Bu tehlikeye karşı bütün varlığımızla Türkiye Cumhuriyeti’nin arkasında yer
aldığımızı bir kez daha göstermek adına, Sayın Cumhurbaşkanımızı baro
başkanlarımızla birlikte ziyaret etmek arzumuza ilişkin başvurumuza cevap
beklemekteyiz.
4. Türkiye Barolar Birliği, dünyanın en güçlü uluslararası avukatlık örgütü olan
Uluslararası Barolar Birliğinin bir üyesidir. TBB Başkanı da bu örgütün önemli
komisyonlarından olan strateji belirleme komisyonuna seçilmiştir.
a. Adı geçen uluslararası meslek örgütünün 2016 yılı genel kurulu, 18 Eylül 2016 - 23
Eylül 2016 tarihleri arasında Washington DC’de yapılacaktır. Uluslararası Barolar
Birliği Yıllık Genel Kurulu’nun uluslararası alanda sesimizi duyurmak için etkili bir
platform oluşu sebebiyle, bu organizasyona özel önem vermekteyiz.
b. Bu kapsamda, katılımcı diğer ülkelerin avukatlık meslek örgütü temsilcilerini, ABD
Kongresinin üyelerini, ABD Adalet Bakanlığı temsilcilerini ve ABD Yüksek
Yargıçlarını yapacağımız bir resepsiyona davet etmeyi planlıyoruz.
c. Bu resepsiyonda, 15 Temmuz darbe girişimini ve FETÖ adlı terör örgütünü
misafirlerimize bu vesileyle daha yakından anlatmayı, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu
tehdidi açıklamayı planlıyoruz.
d. Sayın Adalet Bakanımıza arzımız, resepsiyon için Türk Büyükelçiliğinin tarihi
rezidansının 19 veya 20 Eylül 2016 tarihinde tahsis edilmesi için aracı olmaları ve
uygun görmeleri halinde resepsiyonda davetlilere bir konuşma yapmalarıdır.
e. Ayrıca Genel Kurulun yapılacağı kongre merkezinde açmayı planladığımız köşe ve
sosyal organizasyon kısmında sahne almasını düşündüğümüz avukatlardan oluşan
orkestra için de TİKA’dan veya bir başka kaynaktan maddi desteğe ihtiyacımız
bulunmaktadır.
1/ 2
Yukarıda izah ettiğimiz hususlarda Adalet Bakanlığımızın desteğini takdirlerine arz
ediyoruz.
En derin saygılarımızla.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan
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16 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE
TBB BAŞKANI AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN
BARO BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE CUMHURBAŞKANI’NI
ZİYARETİ ESNASINDA YAPTIĞI KONUŞMA
Sayın Cumhurbaşkanım,
Size ve şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye’nin her ilinden gelen baro
başkanlarımızla birlikte geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yineliyoruz. Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milli birlik ve beraberliğimiz için dayanışmamızı
bir kez daha vurguluyoruz.
15 Temmuz’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sızmış hain FETÖ mensuplarının işgal
girişimi, Sizin liderliğinizde 78 milyon vatandaşımızın tek vücut olmasıyla püskürtülmüştür.
15 Temmuz’u takip eden süreçte yaptığımız değerlendirmelerin birinde, “Kalkışmanın
taktik hedefi Cumhurbaşkanı, stratejik hedefi ise Türkiye Cumhuriyeti’dir” demiştik.
Zaman içerisinde elde edilen veriler bu tespitimizi doğrulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti o
gece bir büyük felaketin eşiğinden dönmüştür.
Ancak sizin de işaret ettiğiniz gibi tehlike geçmemiştir. FETÖ adlı hain örgüt sadece bir
araçtır. Bu örgütün arkasındaki güçler, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, jeopolitik
konumu ve bu bölgede yaşanan büyük menfaat çatışmaları olduğu gibi durmaktadır.
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İşgale karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin arkasında saf tutmak hepimizin asli görevidir.
Bu çerçevede;
Türkiye Barolar Birliği ve istisnasız 79 baro olarak 15 Temmuz gecesi henüz Ankara ve
İstanbul’da çatışmalar devam ederken demokrasiden yana tavrımızı kamuoyuna ilan ettik.
TBB Başkanı sıfatıyla çok sayıda yabancı televizyon, radyo ve gazeteye mülakat
vererek işin esasını ve işgalciler başarılı olsaydı sadece demokrasinin askıya alınmakla
kalmayacağını, Türkiye’nin bir büyük iç savaşa sürükleneceğini açıkladık.
İlişkide olduğumuz 72 uluslararası meslek örgütüne olayın aslını açıklayan bir yazı
gönderdik.
O günden bu güne; Adalet Bakanımız ve bürokratlarıyla yakın ilişki içerisinde
çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Adalet
Bakanlığı’yla TBB’nin oluşturduğu koordinasyon kurulu, soruşturmalarda yaşanan
aksaklıkları gidermek için önemli mesai sarf etmektedir.
Altmışın üzerinde baromuzla birlikte Gazi Meclisimizi ziyaret ettik, Meclis Başkanımıza
geçmiş olsun dileklerimizi sunduk, kendilerinin talebi üzerine Genel Kurul’u selamladık.
Sayın Cumhurbaşkanım,
FETÖ’nün en çok istediği, suçlunun suçsuzdan ayrılmaması, böylece gerçek
FETÖ mensuplarının orta vadede mağdur konumuna yükselip, özellikle uluslararası
kamuoyunda itibar kazanmasıdır. Bunu önlemenin yolu; Sizin, Sayın Başbakanın ve
Sayın Adalet Bakanının da sıklıkla ifade ettiği üzere, devletimizin eylem ve işlemlerinde
hukuka uygun davranıyor olmasıdır. Buna göre, adil yargılanma, suçsuzluk karinesi, ve
haksız yere lekelenmeme haklarına ve hak arama özgürlüğüne hem vatandaşlarımızın
menfaati hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin üstün menfaati gereği azami saygı gösterilmesi
gereklidir. Bu hakların ihlali öncelikle kanlı terör örgütü FETÖ’ye ve onunla işbirliği
içinde olduğunu çeşitli vesilelerle gördüğümüz bölücü örgüte yarayacaktır.

Biz avukatların savunma görevimizi layıkıyla yapması,
suçlunun suçsuzdan ayrılmasını sağlayacaktır.
Öte yandan, uluslararası kamuoyuna FETÖ’yü ve FETÖ’ye karşı yürütülen haklı
mücadeleyi anlatma yükümlülüğümüz vardır. Bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulacak
ise burada en etkin şekilde yer almaya ve tüm dünyaya Türkiye’de olanları en önde anlatmaya
talibiz.
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Bu noktada Türkiye Barolar Birliği olarak 18-23 Eylül 2016 tarihlerinde katılacağımız
ABD’nin başkentinde yapılacak olan Uluslararası Barolar Birliği Genel Kurulu
Toplantısından en etkin şekilde yararlanacağımızı Sayın Adalet Bakanımıza ifade etmiştik.
İki buçuk milyon avukatı temsil eden bu uluslararası örgütün toplantısı vesilesiyle dünyanın
önde gelen barolar birliği başkanlarıyla, ABD yüksek hakimleriyle, senatör ve temsilciler
meclisi üyeleriyle görüşmeler yapma imkanı bulacağız. Adalet Bakanımıza ve Dışişleri
Bakanımıza verdikleri destek için teşekkür ediyor, Sizin de desteğinizle büyük bir başarı
sağlayacağımızı düşünüyorum.
78 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmanın tek yolu, adalet paydasında buluşmaktır.
Hukukun üstünlüğüne güven sağlandığında, etnik kökeni, mezhebi, dini, dili, inancı
ne olursa olsun vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla hem gurur
hem güven duyacaklardır. Böylece ülkemizi bölmek, bizi birbirimize kırdırmak isteyen
sinsi yapıların planları da sonsuza dek boşa çıkmış olacaktır.
15 Temmuz sonrasının yapıcı ortamının bir daha bozulmamak üzere sürdürülmesini ve
tüm toplumsal ilişkilere hakim kılınmasını diliyoruz.
Saygılarımızla arz ederiz.
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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2016-2017 ADLİ YIL AÇILIŞI DOLAYISIYLA GAZETELERE VERİLEN İLAN
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18.09.2016

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANI AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU
WASHİNGTON’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI
BAROLAR BİRLİĞİ’NİN GENEL KURULU’NDA
KONUŞTU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ABD’nin başkenti
Washington’da düzenlenen Uluslararası Barolar Birliği’nin Genel Kurulu’nda bir
konuşma yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen avukat ve hukukçulara, Türkiye’deki
hukuk sistemi, hukuk eğitimi ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananları
anlattı.
Dünyanın en büyük mesleki etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası
Barolar Birliği’nin Genel Kurulu’na dünyanın her yerinden barolar birliği başkanları ve
6 binin üzerinde avukat katılıyor. Altı gün süren toplantılar dizisinde 200’ün üzerinde
mesleki-bilimsel panel ve konuşma gerçekleştiriliyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Feyzioğlu ve TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler de Genel Kurul kapsamında
katıldıkları toplantı ve görüşmelerde Türkiye’yi temsil ettiler.
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi neler yaşandığına, darbe
girişiminin nasıl geri püskürtüldüğüne ve sonrasında yaşananlara da geniş yer veren
Feyzioğlu, 15 Temmuz’u Türkiye’nin yaşadığı en büyük organize terör saldırısı olarak
tarif ederek, darbe girişiminin Türkiye’yi bir iç savaşa sürükleme girişimi olarak
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Genel Kurul programı dışında Amerikan Barolar Birliği Başkanı Linda Klein, Alman
Barolar Birliği Başkanı Ekkehart Schaefer, ABD Senatosu Adalet Komisyonu önceki
başkanı Senatör Jon Kyle ile değerlendirme toplantılarında bir araya gelen Feyzioğlu,
aralarında IMF Başkanı Chiristine Lagarde, ABD Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu
Avrupa İşleri Ofisi’nin Başkanı Mark Libby ve ABD Adalet Bakanlığı temsilcisi, Türkiye
uzmanı John Jasik gibi çok sayıda isimle de görüşmeler yaptı.
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Türkiye Barolar Birliği tarafından Genel Kurul vesilesiyle Washington Büyükelçiliği’nde
verilen resepsiyon da büyük ilgi gördü. Türkiye’ye olan ilginin dikkat çekici olduğuna
işaret eden Feyzioğlu, “Davette en çok konuşulan konu elbette 15 Temmuz darbe
girişimiydi. Kurduğumuz birebir ilişkilerde, uzun uzun bilgilendirmelerde bulunduk,
görüş alışverişi yaptık. Eğer Türkiye’nin hukuk sistemi güven vermezse yabancı yatırım
gelmez. Yani konu sadece avukatlarla ilgili değil. Her vatandaşın refahıyla ilgili. Hane
halkının gelir düzeyiyle, iş bulma ve alın terinin karşılığı bir aylığı alıp alamayacağıyla
ilgili” diye konuştu.
Genel Kurula Türkiye’den katılımın geçen senelere göre biraz daha yüksek olduğuna
işaret eden Feyzioğlu, “Ancak sayının mutlaka artması, özellikle genç meslektaşların
katılımının arttırılması lazım. Önümüzdeki sene için bu konuda Uluslararası Barolar
Birliği ile bir proje geliştirebiliriz” dedi.
Türkiye Barolar Birliği ayrıca Genel Kurul salonunda açılan Türkiye standında
Türkiye’deki hukuk sistemi, hukuk eğitimi gibi konuların yanında İngilizce olarak
hazırladığı 15 Temmuz belgeseli ve kitapçığıyla da darbe girişimi hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.

32

29.09.2016

Sayı:41870694-899-9622
Konu: OHAL KHK hakkında değerlendirme

ADALET BAKANLIĞINA
Olağanüstü hal (OHAL) kanun hükmünde kararnameleri ile ceza muhakemesi
usulüne ilişkin çok önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bunların pek çoğu adil
yargılanma hakkını ve özelde savunma hakkını kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamaların
devam ettirilmesi, suçlu ile suçsuzun birbirinden ayrılmasını zorlaştırmakta ve terör
örgütleriyle mücadeleye zarar vermektedir. Son tahlilde terör örgütü ve yandaşlarının
menfaatine sonuç doğurduğu kanaatinde olduğumuz söz konusu kısıtlamaların bir an
önce kaldırılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Öte yandan söz konusu kısıtlamaların devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin olağanüstü hallere ilişkin 15. maddesindeki hükme rağmen, Türkiye’yi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve uluslararası kamuoyu nezdinde sıkıntıya sokacağını
dile getirmeyi ülkemize karşı bir görev biliyoruz.
Bu çerçevede bazı hususlara özel olarak değinmek gerekirse:
1. Avukatların şüpheli olarak ifadelerinin kolluk görevlileri tarafından alınması,
ifade sırasında sorulan soruların arasına mesleki faaliyetin ve meslek sırlarının
da dahil edilmesine neden olabilmektedir. (667 s. KHK md. 6/1-c)
2. Müdafiin şüpheliyle görüşmesinin teknik cihazla kaydedilmesi ve/veya görüşmeye
bir memurun nezaret etmesi, avukatla tutuklunun birbirlerine sundukları belgelere
ve aralarında yaptıkları görüşmeye ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesi;
avukatın savunduğu kişiden isnatla ilgili bilgi almasını ve dolayısıyla savunmasını
serbestçe hazırlamasını engellemektedir. Bu uygulama, “silahların eşitliği ilkesi”ne
de ciddi biçimde zarar vermektedir. (667 s. KHK md. 6/1-d)
3. OHAL kapsamında yürüyen soruşturmalarda, şüphelinin avukatıyla tutukevinde
görüşmesinin, görüşmeye nezaret edecek personelin ve/veya kamera tertibatı
bulunan oda sayısının azlığı gerekçesiyle tahammülü zor bir biçimde geciktirildiği
görülmektedir. Bu, savunma hakkının fiilen ve etkili şekilde kısıtlanması anlamına
gelmektedir.
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4. Şüphelinin avukatının elindeki mektup ve belgelere el konulabilmesine imkan
veren düzenleme, adil yargılanma hakkının merkezinde yer alan avukat-müvekkil
gizliliğini yok etmekte, avukatın savunmayı hazırlarken yararlanacağı belgelerden
yoksun kalmasına yol açmaktadır. (668 s. KHK md. 3/1-ğ)
5. Avukat bürolarında Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın arama ve el
koyma işlemi yapılmasına izin veren düzenleme son derece yanlıştır. El konulan
belgelerin avukat-müvekkil gizliliği kapsamında yer alan belgeler olduğunun ileri
sürülmesine rağmen, ayrı zarfa konulup mühürlenmesi zorunluluğunu ortadan
kaldıran düzenleme de, aynı şekilde kabul edilemez. (668 s. KHK md. 3/1-i) Her
iki düzenleme de avukatın mesleki faaliyetinin kolluk tarafından soruşturma
konusu yapılmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca bu düzenlemeler, meslek
sırrının ve buna bağlı olarak “silahların eşitliği ilkesi”nin ihlal edilmesine neden
olmaktadır.
6. Gözaltı süresinin 30 gün olarak devamı (667 s. KHK md. 6/1-a), orantısız bir
hak kısıtlamasıdır. Gözaltındaki şüpheliyle müdafiin görüşmesinin 5 gün süreyle
engellenebilmesi (668 s. KHK md. 3/1-m), kişinin özgürlüğünün savunma
hakkı ihlal edilerek kısıtlanmasına sebebiyet vermektedir. Tutukevindeki
görüşmelere gün ve süre sınırı koyulması (667 s. KHK md. 6/1-d) da, savunmanın
hazırlanmasını zorlaştırmaktadır.
Ayrıca bu kısıtlamalar, özellikle dış kamuoyunda bazı çevrelerce giderek artan
bir şekilde dile getirilmeye başlanan, Türkiye’de sistemli şekilde işkence ve kötü
muamele yapıldığına yönelik iddialarının kabul görmesine zemin hazırlamaktadır.
Şu halde bu düzenlemelerden beklenen yarar ile sonuçta uğranılması muhtemel
zarar kıyaslandığında, Türkiye’nin çok büyük bir zararla karşı karşıya kalmak
üzere olduğu vurgulanmalıdır.
7. Tutukluluğun incelenmesi sırasında müdafiin dinlenilmesi zorunluluğunu
ortadan kaldıran düzenleme (667 s. KHK md. 6/1-ı), “çelişmeli yargılama ilkesi”ne
zarar vermekte, “kopyala-yapıştır” gerekçelerle tutukluluk halinin devamını
kolaylaştırmaktadır. Bu, hiç kuşkusuz yeni mağdurlar yaratmaya elverişli bir
olumsuzluktur. Olağanüstü zamanların olağanüstü iş yükü, mağduriyetlere
mazeret teşkil etmemelidir.
8. Müdafiin soruşturma dosyasını görme ve içinden örnek alma yetkisinin
sınırlanması (668 s. KHK md. 3/1-l), adil yargılanma hakkının ihlalidir.
Şüphelinin tutuklu olduğu hallerde, müdafiden gizlenen delillere dayanılarak
tutukluluk halinin devamını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiç bir şekilde
kabul etmemektedir. Çünkü isnat edilen fiili ve isnadın dayanağı olan delilleri
bilmeden savunma yapılması imkansızdır. Şu halde CMK’nın 153. maddesi dahi
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bu açıdan kabul edilemezken, hakim kararı bile olmaksızın Cumhuriyet savcısının
kararıyla kısıtlama getirilmesine imkan tanıyan düzenlemenin, “silahların eşitliği
ilkesi” karşısında kabulü hiç bir şekilde mümkün değildir.
9. Bir diğer sorun ise özellikle şüpheliler tarafından vekaletname verilerek
görevlendirilen avukatların, terör örgütüyle irtibatlı oldukları yönünde bazı kolluk
görevlilerinin sözlü ithamlarına maruz kalmalarıdır. Her şüphelinin ve sanığın
savunma hakkı vardır. Savunma hakkı ihlal edilerek yürütülen bir yargılama
sonucunda gerçeğin bulunması imkansızdır. Avukatlar üzerindeki tehdit algısının
giderilmesine yönelik olarak kolluk görevlilerinin yetkili makamlarca uyarılması
faydalı olacaktır.
Özetle;
• Avukatın şüpheliyle görüşmesi/iletişimi
sınırlandırılarak, denetlenerek/kayda alınarak,

geciktirilerek,

zorlaştırılarak,

• Avukat müvekkil gizliliği ve meslek sırrı ihlal edilerek,
• Silahların eşitliği ilkesi yok sayılarak,
• Çelişme yöntemi yerine dosya üzerinden tutukluluk incelemesi getirilerek,
• Müdafiin soruşturma dosyasını görmesi yasaklanarak, suçlu suçsuzdan, haklı
haksızdan ayırt edilemez.
Adil yargılanma hakkı ihlal edilerek yürütülen bir süreç, yeni mağdurlar yaratır.
Böylece terör örgütlerinin toplumda zemin kazanmasına sebebiyet verilir. Faydazarar karşılaştırması yapıldığında, adil yargılanma ilkelerine uygun düzenleme ve
uygulamalar ise, her zaman için bireyin ve devletin üstün menfaatinedir.
Olağanüstü halin ilanından itibaren çeşitli defalar dile getirdiğimiz bu hususları bir
kez daha ve topluca ifade etme zorunluluğu doğmuştur.
Gereğini takdirlerinize saygıyla sunarım.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
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CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA GAZETELERE VERİLEN İLAN
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30.10.2016

YAPILAN HEM HUKUK TANIMAZLIKTIR
HEM GAFLETTİR
- BU KHK’LAR F TİPİ ÖRGÜTE YARAR
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, kanunlarda kalıcı
değişiklik yapan KHK’ların Anayasa’ya aykırı olduğunu ve darbe ile mücadeleye
zarar verdiğini söyledi. Avukatların müvekkilleriyle görüşmelerine sınırlamalar
getiren KHK’ları, “yapılan hem hukuk tanımazlıktır hem gaflettir” sözleriyle
eleştiren Feyzioğlu, “Bu, adeta ‘aman itiraflar gelmesin, aman suç örgütünün üst
kademelerine çıkılmasın’ düzenlemesidir” dedi. Feyzioğlu şunları söyledi:
“Çıkartılan KHK’larla olağanüstü halin ilanıyla ilgisi olmayan her konuda düzenleme
getirilmektedir. Olağanüstü hal KHK’larının kanunlarda kalıcı değişiklik yapması
Anayasa’ya aykırıdır.
Meclis, bu KHK’larla yok sayılmaktadır.
Olağanüstü hal darbe girişimi sebebiyle ilan edildi. Darbe girişiminin sebebi,
avukatların cezaevinde müvekkilleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre
serbestçe görüşmeleri miydi? Elbette hayır. O zaman birisi gelsin izah etsin. Avukatların
müvekkilleriyle görüşmelerini niçin kayda alıyorsunuz, niçin görüşmeye bir gardiyanı
koyuyorsunuz, niçin görüşmeyi sınırlıyorsunuz...
Yapılan hem hukuk tanımazlıktır hem gaflettir. Bir daha söylüyorum Türkiye’yi
AİHM’de mahkum ettirerek suç örgütleriyle mücadele edemezsiniz. F tipi suç örgütü
bir hayal kursa; “Türkiye ne yapsa da mahkum olsa, ne yapsa da dünyadan dışlansa,
bizim gibi hain bir suç örgütünü mağdur haline getirse” diye düşünse, emin olun bu
kadarını hayal edemez.
Getirilen bu düzenlemeler sadece suç örgütlerine yarar; gelen itiraflarla suç örgütünün
çökertilmesi samimiyetle isteniyorsa, şüphelilerin avukatlarıyla görüşmeleri serbest
bırakılmalıdır. Bu, adeta “aman itiraflar gelmesin, aman suç örgütünün üst kademelerine
çıkılmasın” düzenlemesidir.
Yıllardır uyardık dinletemedik. Başımıza 15 Temmuz geldi. Bari şimdi dinleyin.”
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UYARIYORUZ
ARTIK YETER!
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Türkiye Barolar Birliği ve tüm barolarımız ilk andan itibaren darbecilerin karşısında, demokrasinin ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında dimdik durmuştur.
Özel gündemle toplanan 34. Baro Başkanları Toplantısı sonrasında; tarihi sorumluluğumuz gereği Türkiye Barolar Birliği olarak
aşağıdaki uyarıları yapmayı zorunlu görüyoruz.
1) 15 Temmuza giden süreçte yıllardır yaptığımız çok haklı uyarılar ve darbe girişimi karşısındaki dik duruşumuz, yetkili makamların
düşüncelerimizi dikkate almasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin, “kandırıldım, aldandım, yanıldım” gibi ifadelerle dile getirilen hayati
hatalara ve zaaflara artık tahammülü yoktur.
Darbeci suç örgütüyle mücadele etmek için ilan edilen OHAL’ e dayanılarak çıkartılan KHK’lar ile tüm devlet teşkilatı, kapalı kapılar ardında
yeni baştan şekillendirilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürüttüğümüz Milli Mücadelede, Türkiye Büyük Millet Meclisi en zor şartlar altında çalışıp, ortak
akıl üretmeyi başardığı halde, bugün KHK’lar ile yok sayılma noktasına getirilmiştir.
OHAL, darbe ile mücadele amacından saptırılarak olağan bir yönetim tarzına dönüştürülmüştür. Ülkeye fiilen kuvvetler birliği getirilmiştir.
Zaten sorunlu olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tamamen yok edilmiştir. Bu durum, yerli başkanlık sistemi olarak takdim edilen yeni
düzenden neyin amaçlandığını da açıkça ortaya koymaktadır.
Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen başkanlık propagandası sürecinde Lozan Barış Antlaşması dahi tartışmaya açılmıştır. Böylelikle Türkiye
Cumhuriyeti’nin Milli Mücadelemiz sonucunda çizilmiş ve uluslararası antlaşmalarla tanınmış sınırları tartışılır hale getirilmiştir.
Anayasamızın değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinde yer alan Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri, ısrarla yıpratılmaya ve
içleri boşaltılmaya çalışılmaktadır. Bunu yapmaya kimsenin yetkisi yoktur!
2) İdam cezasının yeniden getirilmesi, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılması sonucunu doğuracaktır. Siyasi iktidar bunu bildiği halde
idam cezası kampanyasını başlatmıştır ve sonuç almak kastıyla tırmandırmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkartılması, Tanzimat’tan
bugüne kadar yürüdüğümüz yolun radikal şekilde değiştirilmesi demektir. Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafı olmaktan çıkmamız
anlamına gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çıkmamız ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerinin
toptan güvencesiz hale getirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımızın elimizden alınması demektir.
Basın hürriyeti, demokratik bir toplumda hiçbir şart altında kabul edilemeyecek ölçüde kısıtlanmıştır. Siyasal iktidar yanlısı olmayan
medya, sansürün en tehlikelisi olan otosansüre zorlanmaktadır. Keyfi şekilde uygulanan internet ve sosyal medya kesintileri, bu hukuksuzluğu
en ileri boyuta taşımaktadır. Halkın, siyasi iktidarın istemediği haberlere ulaşmaması için devlet gücü kullanılmaktadır. Devletin tüm olanakları
ise siyasi propaganda için seferber edilmektedir.
3) OHAL KHK’ları savunma hakkını ve avukatlık kurumunu doğrudan hedef almış durumdadır. Aslında gerçek hedef, vatandaşların
avukatlar tarafından savunulan temel hak ve hürriyetleridir.
Adil yargılanma hakkı içinde yer alan hemen her hak yok sayılmaktadır.
Yargılama, suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırma hedefinden saptırılmış, peşin hükümlerle kişileri etiketleme ve tasfiye aracına dönüşmüştür.
Bundan en büyük zararı toplum ve masum vatandaşlarımız, en büyük faydayı ise ülkemizi yakan, yıkan, kana bulayan terör örgütleri görmektedir.
Vatandaşlarımızın yargıya güveni kalmamıştır. Yargı, mülkün yani ülkenin teminatı olmaktan çıkmıştır.
Kamuoyunu ilgilendiren her soruşturma ve kovuşturma, toplumun daha fazla kutuplaşmasına ve insanlarımızın birbirine
düşmanlaşmasına neden olur hale gelmiştir.
Yargının üzerine taraflı ve bağımlı hareket ettiği algısı yapışmıştır. Yargılamaların siyasetin yol açma aracına dönüştüğü kanısı topluma
hakim olmuştur.
Siyasi iktidarın müdahalesine açık olan mahkemelerce; milletvekillerine, belediye başkanlarına, yargı mensuplarına, gazetecilere, akademisyenlere
ve avukatlara yönelik tutuklamalar, terör örgütlerinin zemin kazanmasına ve propaganda alanını genişletmesine neden olmaktadır.
Oysa; 79 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmanın tek paydası adalet, geleceğe güvenle yürümenin ve çoğulcu-katılımcı demokrasinin tek
yolu hukukun üstünlüğüdür.

UYARIYORUZ!
Türkiye Barolar Birliği olarak, tüm vatandaşlarımızı içine sürüklendiğimiz durumun yarattığı açık ve yakın tehlike konusunda uyarıyoruz.
Cumhurbaşkanını, siyasi iktidarı, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm yüksek mahkemeler ile yargı organlarını, hukukun evrenselleşmiş
kurallarına uymaya ve toplumdaki gerginliği sona erdirmeye davet ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi;
“UMUTSUZ DURUMLAR YOKTUR. UMUTSUZ İNSANLAR VARDIR.”
TÜRKİYE’DE AVUKATLAR DİK DURMAYA VE UMUDU YAŞATMAYA DEVAM EDECEKTİR.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
38

15 TEMMUZ SONRASI
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARIN
ULUSAL VE YEREL BASINDA YANSIMALARI

Hürriyet Gazetesi: 06.11.20016

Posta Gazetesi: 04.11.2016

41

Sözcü Gazetesi: 06.11.20016

42

GÜN

AYDINLIK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
B�RGÜNStxCm :

31.10.2016
3
50979
Tarih :
38

Aydınlık Gazetesi: 31.10.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

Tarih :

NLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
ANBUL
Tiraj :
AS�
StxCm :

31.10.2016
1

1/1

31.10.2016

2/3

6
18299
283

1/3

18299Gazetesi: 31.10.2016
Birgün
283

43

ÇUKUROVA
METROPOL

Tarih :

31.10.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa :
Çukurova MetropolTiraj
Gazetesi:
ADANA
:
S�YAS�
StxCm :

CUMHUR�YET

1/1

7

31.10.2016
668

Tarih :

76

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

31.10.2016
10
50361
411

Cumhuriyet Gazetesi: 31.10.2016

44

HÜRR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
Hürriyet Gazetesi: 31.10.2016
S�YAS�
StxCm :

31.10.2016
20
335155
68

3/3

Günlük Evrensel Gazetesi: 31.10.2016

45

POSTA

Posta

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
STANBUL
Tiraj :
Gazetesi: �31.10.2016
S�YAS�
StxCm :

TÜRK�YE'DE YEN�
ÇAĞ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :

�STANBUL
Tiraj :
Türkiyede Yeniçağ
Gazetesi: 31.10.2016
S�YAS�

46

StxCm :

31.10.2016

1/1

12
300201
84

31.10.2016
9
51247
26

1/1

Sözcü Gazetesi: 29.10.2016

HÜRSÖZ

HAFTADA 6 GÜN YERE...
TOKAT
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

26.10.2016
3
530
188

2/2

Hürsöz Gazetesi: 26.10.2016

47

TOKAT HABER

HAFTADA 6 GÜN YERE...
TOKAT
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

26.10.2016
7
536
410

Tokat Haber Gazetesi: 26.10.2016

48

2/2

SONSÖZ

HAFTADA 6 GÜN ULUS...
ANKARA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

24.10.2016
3
3232
156

2/2

Sonsöz Gazetesi: 24.10.2016

49

AYDINLIK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

Aydınlık Gazetesi: 23.10.2016
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23.10.2016
10
51207
153

2/2

HÜRR�YET

Tarih :

23.10.2016
20
328370
37

1/1

Hürriyet Gazetesi: 23.10.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

51

HÜR IŞIK

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

Hürışık Gazetesi: 22.10.2016

52

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.10.2016
6
559
584

2/2

MAN�SA'DA DENGE

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.10.2016
6
694
227

2/2

Manisada Denge Gazetesi: 22.10.2016

53

MAN�SA HABER
GAZETES�

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

Tarih :

22.10.2016

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

3
541
337

Manisada Haber Gazetesi: 22.10.2016

54

2/2

MAN�SA OLAY

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.10.2016
7
587
279

2/2

Manisa Olay Gazetesi: 22.10.2016

MAN�SA'DA GÜNE
BAKIŞ

Tarih :

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa :
MAN�SA
Tiraj :
Manisa Güne
Bakış
S�YAS�
StxCm
:

22.10.2016
6
521
Gazetesi:
190

2/2

22.10.2016

55

S�VAS �RADE

Sivas İrade Gazetesi: 22.10.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE...
S�VAS
S�YAS�

56

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.10.2016
5
538
163

1/1

YEN�ASYA

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

YEN�ASYA

Tarih :
22.10.2016
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
1
�STANBUL
Tiraj :
11028
S�
YAS�
StxCm :
45

22.10.2016
81/2
11028
45

Yeni Asya Gazetesi: 22.10.2016

57

NLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
ANBUL
Tiraj :
AS�
StxCm :

5
140997
102

Milliyet Gazetesi: 11.10.2016

58

YEN�TURGUTLU

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.10.2016
2
128
134

1/1

Yeni Turgutlu Gazetesi: 22.10.2016

59

POSTA

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

YEN�ASYA

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

21.10.2016

21.10.2016

9
11028
Posta
Gazetesi:
17

1/1

16
304998
40

1/1

21.10.2016

Yeni Asya Gazetesi: 21.10.2016

60

HÜRR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

12.10.2016
26
330183
48

1/1

NOT: Yargı paketi ile ilgili yaptığımız değerlendirmeler ve itirazlar
sonucu habere konu olan iki maddenin taslaktan çekildiği bildirilmiştir.
Hürriyet Gazetesi: 12.10.2016

61

AYDINLIK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

10.10.2016
9
51496
92

Aydınlık Gazetesi: 10.10.2016

62

2/2

BODRUM YARIMADA Tarih :
HAFTADA 6 GÜN YERE...
MUĞLA
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

03.10.2016
10
120
240

1/1

Bodrum Yarımada Gazetesi: 03.10.2016

63

BURDUR

HAFTADA 6 GÜN YERE...
BURDUR
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

03.10.2016
4
600
124

Burdur Gazetesi: 03.10.2016

64

2/2

YEN�GÜN

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ÇANKIRI
S�YAS�

Tarih :

03.10.2016

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

1/1

3
1000
33

Yeni Gün Gazetesi: 03.10.2016

DOKUZ SÜTUN

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

03.10.2016
6
10293
63

1/1

Dokuz Sütun Gazetesi: 03.10.2016

65

MUĞLA GAZETES�

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MUĞLA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

03.10.2016

1/2

1
515
456

MUĞLA GAZETES�

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MUĞLA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

03.10.2016
11
515
456

Muğla Gazetesi: 03.10.2016

66

2/2

1.10.2016

7
40219
57

1/1

Dokuz Eylül İzmir Gazetesi: 01.10.2016
ÇORUM HABER

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ÇORUM
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :Çorum
StxCm :

01.10.2016

6
1721
Haber
57

1/1

Gazetesi: 01.10.2016

Milliyet Gazetesi: 01.10.2016

67

S��RT

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

01.10.2016

1/1

4
400
56

Siirt Gazetesi: 01.10.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE...
S��RT
S�YAS�

Tarih :

SÖZCÜ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

Sözcü Gazetesi: 01.10.2016

68

01.10.2016
10
296399
18

YURT GAZETES�

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

01.10.2016

1/1

9
4458
31

Yurt Gazetesi: 01.10.2016

AYDINLIK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

Aydınlık �Gazetesi:
23.09.2016
STANBUL

23.09.2016
8
49879
61

1/1

69

YDINLIK

Tarih :

NLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
ANBUL
Tiraj :
AS�
StxCm :

17.09.2016
9
49879
32

1/1

Aydınlık Gazetesi: 17.09.2016

A GAZETES�

HAFTADA 6 GÜN YERE
ANTALYA
S�YAS�

70

YERE...

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

16.09.2016
5
162
203

2/2
A Gazetesi: 16.09.2016

71

�STANBUL

GÜNLÜK YEREL GAZETE
�STANBUL
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

12.09.2016
4
5241
234

İstanbul Gazetesi: 11.09.2016

72

1/1

9 EYLÜL �ZM�R

GÜNLÜK YEREL GAZETE
�ZM�R
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

11.09.2016
5
1231
61

1/1

Dokuz Eylül İzmir Gazetesi: 11.09.2016

73

H�LAL

Tarih :

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa :
HilalTiraj
Gazetesi:
ANTALYA
:
S�YAS�
StxCm :

74

11.09.2016
16

11.09.2016
1138
227

1/1

HÜRSES ANTALYA

Tarih :

GÜNLÜK YEREL GAZETE
:
Hür SesSayfa
Antalya
ANTALYA
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

11.09.2016

3
Gazetesi:
11.09.2016

1/1

662
125

75

ANTALYA KÖRFEZ

Antalya Körfez Gazetesi: 10.09.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANTALYA
S�YAS�

76

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

10.09.2016
4
717
159

2/2

KORKUSUZ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

24 SAAT

Tarih :

10.09.2016
7
31965
36

09.09.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa :
3
ANKARA
Tiraj :
1081
S�YAS�
StxCm
:
163
Korkusuz
Gazetesi:
10.09.2016

1/1

2/2

24 Saat Gazetesi: 09.09.2016

77

ANAYURT

Tarih :

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa :
ANKARA
Tiraj :
S�YAS�
StxCm
:
DOKUZ
SÜTUN

09.09.2016

2/2

14
3293
60 Tarih :

07.09.2016
7
10279
53

Anayurt Gazetesi: 09.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

DOKUZ SÜTUN

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

07.09.2016
7
10279
53

2/2

Dokuz Sütun Gazetesi: 07.09.2016

78

2

GÜNBOYU

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

07.09.2016
8
10281
57

2/2

Günboyu Gazetesi: 07.09.2016

79

ANAYURT

Anayurt Gazetesi: 06.09.2016

HAFTADA 6 GÜN ULUS...
ANKARA
S�YAS�

80

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

06.09.2016
11
3293
88

1/1

GAP Gündemi Gazetesi: 05.09.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ŞANLIURFA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

05.09.2016
10
563
195

GÜNBOYU

2/2
Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

05.09.2016
8
10286
50

Günboyu Gazetesi: 05.09.2016

GAP GÜNDEM�

81

KORKUSUZ

Tarih :

05.09.2016
5
32112
29

1/1

Korkusuz Gazetesi: 05.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

ŞANLIURFA KENT

GÜNLÜK YEREL GAZETE
ŞANLIURFA
S�YAS�

82

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

05.09.2016
7
554
260

Şanlıurfa Kent Gazetesi: 05.09.2016

1/1

Ü

Tarih :

05.09.2016

K ULUSAL GAZETE Sayfa :
UL
Tiraj :
StxCm :

1/1

5
320033
14

Sözcü Gazetesi: 05.09.2016

YEN�ASYA

Tarih :

05.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

CUMHUR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

04.09.2016
4
52127
10

1/1

7
11135
28

Yeni Asya Gazetesi: 05.09.2016

1/1

Cumhuriyet Gazetesi: 04.09.2016

83

HÜRR�
Tarih YET
:
ESK�ŞEH�R SAKARYA

Tarih :

04.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE
Sayfa :
GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa :
5
�STANBUL
Tiraj :
ESK�ŞEH�R
Tiraj :
3599
S�
YAS�
StxCm :
S�YAS�
StxCm :
44

Eskişehir Sakarya Gazetesi: 04.09.2016

HÜRR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

04.09.2016
20
341161
37

Hürriyet Gazetesi: 04.09.2016

84

1/1

04.09.2016
20
341161
37

1/1

SÖZCÜ

Tarih :

1/1

4
320033
26

Türkiyede Yeni Çağ Gazetesi: 04.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

04.09.2016

Sözcü Gazetesi: 04.09.2016

85

KUZ SÜTUN

Tarih :

NLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
ANBUL
Tiraj :
AS�
StxCm :

02.09.2016

2/2

7
10282
60

Dokuz Sütun Gazetesi: 02.09.2016

GÜNBOYU

Tarih :

02.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
8
�STANBUL
Tiraj :
10286
Günboyu Gazetesi:
S�YAS�
StxCm :
53

86

02.09.2016

HÜRR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

02.09.2016

1

22
341161
66

Hürriyet Gazetesi: 02.09.2016

87

SÖZCÜ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

02.09.2016
2
320033
299

Sözcü Gazetesi: 02.09.2016

88

1/1

17
143021
92

Milliye Gazetesi: 01.09.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

89

DEHA 20
Posta Gazetesi: 01.09.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE...
DEN�ZL�
S�YAS�

Deha 20 Gazetesi: 29.08.2016

90

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

29.08.2016
4
1482
51

B�RGÜN

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj
:
Birgün
Gazetesi:
S�YAS�
StxCm :

28.08.2016

1/2

1
20274
28.08.2016
225

BURSA YEN�DÖNEM Tarih :
GÜNLÜK YEREL GAZETE
BURSA
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

28.08.2016
9
506
60

Bursa Yeni Dönem Gazetesi: 28.08.2016

91

Tarih :

İstiklal Gazetesi: 28.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

92

28.08.2016
9
51614
39

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa
1/1 :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

Milliyet Gazetesi: 23.08.2016

�ST�KLAL

M�LL�YET

23.08.2016
17
143577
106

SÖZCÜ

Tarih :

21.08.2016

1/2

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
1
�STANBUL
Tiraj :
329011
S�YAS�
StxCm
:
173
Sözcü Gazetesi: 21.08.2016

93

YEN�ŞAFAK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

21.08.2016
1
114210
507

Yenişafak Gazetesi: 21.08.2016

94

1/2

YEN�ŞAFAK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

21.08.2016
11
114210
507

2/2

Yenişafak Gazetesi: 21.08.2016

95

ESK�ŞEH�R ANADOLU Tarih :
GÜNLÜK YEREL GAZETE
ESK�ŞEH�R
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

20.08.2016
8
1337
214

Eskişehir Anadolu Gazetesi: 20.08.2016

96

HÜRSES ANTALYA

Tarih :

20.08.2016

GÜNLÜK YEREL GAZETE
HedefSayfa
Halk: Gazetesi:120.08.2016
ANTALYA
Tiraj :
662
S�YAS�
StxCm :
212

1/2

Hürses Antalya Gazetesi: 20.08.2016

97

Tarih :

ULUSAL GAZETE Sayfa :
L
Tiraj :
StxCm :

98

20.08.2016

6
103656
Star Gazetesi: 20.08.2016
94

1/1

HÜR IŞIK

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

HÜR IŞIK

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MAN�SA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

19.08.2016
1
559
433

19.08.2016
7
559
433

1/2

2/2

Hürışık Gazetesi: 19.08.2016

99

URSA HAK�M�YET

ÜNLÜK YEREL GAZETE
URSA
�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

19.08.2016

2/2

3
2661
117

Bursa Hakimiyet Gazetesi: 19.08.2016

HÜRR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm
:
Hürriyet

100

19.08.2016

22
341183
61
Gazetesi:
19.08.2016

NBUL

ÜK YEREL GAZETE
BUL
�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

19.08.2016

1/1

7
5241
92

İstanbul Gazetesi: 19.08.2016

101

DEMOKRAT BAKIŞ

HAFTADA 6 GÜN BÖLG...
LEFKOŞA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

18.08.2016

1/1

16
500
128

Demokrat Bakış Gazetesi: 18.08.2016
B�Z�M GAZETE

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
�STANBUL
S�YAS�

Bizim Gazetesi: 18.08.2016

102

Tarih :

18.08.2016

Tiraj :
StxCm :

5245
22

Sayfa :

1

GÜNBOYU

Tarih :

18.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
6
�STANBUL
Tiraj : Gazetesi: 18.08.2016
10283
Günboyu
S�YAS�
StxCm :
53

2/2

103

S�YAS�

Tarih :

L GAZETE Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

StxCm :

149

18.08.2016

18 Hürriyet Gazetesi: 18.08.2016
302400
83

Posta Gazetesi: 18.08.2016

104

1/1

SÖZCÜ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

SÖZCÜ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa1/2
:
18.08.2016
�STANBUL
1
329011S�YAS�
206

Tiraj :
StxCm :

18.08.2016
5
329011
206

Sözcü Gazetesi: 18.08.2016

105

ÜNLÜK YEREL GAZETE
RABZON
�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

6
2907
81

Milliyet Gazetesi: 18.08.2016

106

BURSA HABER

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

17.08.2016
8
1337
44

1/1

Bursa Haber Gazetesi: 17.08.2016

GÜNLÜK YEREL GAZETE
BURSA
S�YAS�

Tarih :

107

:

KORKUSUZ

Tarih :

17.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

1/1

5
32213
95

Korkusuz Gazetesi: 17.08.2016

KARADEN�Z

GÜNLÜK YEREL GAZETE
TRABZON
S�YAS�

HÜRRİYET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
İSTANBUL
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

17.08.2016

:

21
341183
136

m:

17.08.2016
21
341183
136

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

17.08.2016
1
7104
13

1/1

1/1

Karadeniz Gazetesi: 17.08.2016

108

Hürriyet Gazetesi: 17.08.2016

Tarih :

ULUSAL GAZETE Sayfa :
L
Tiraj :
StxCm :

17.08.2016

2/2

15
302400
71

Posta Gazetesi: 17.08.2016

109

YEN�B�RL�K

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

17.08.2016
8
34973
82

Yeni Birlik Gazetesi: 17.08.2016

110

1/1

YEN�ASYA

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

SÖZCÜ

Tarih :

14.08.2016
5
11191
41

13.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
15
Yeni Asya
Gazetesi: 14.08.2016
�STANBUL
Tiraj :
332806
S�YAS�
StxCm :
23

2/2

1/1

Sözcü Gazetesi: 13.08.2016

111

ÇORUM HABER

Çorum Haber Gazetesi: 12.08.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ÇORUM
S�YAS�

112

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

12.08.2016
11
1721
230

1/1

ANAYURT

HAFTADA 6 GÜN ULUS...
ANKARA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

10.08.2016
14
3293
132

2/2

Anayurt Gazetesi: 10.08.2016

113

DOKUZ SÜTUN

Tarih :

10.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

1
10284
53

1/1

Dokuz Sütun Gazetesi: 10.08.2016

GÜNBOYU

Tarih :

Günboyu Gazetesi: 10.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

114

10.08.2016
1
10284
93

1/2

GÜNBOYU

Tarih :

10.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
6
Günboyu
Gazetesi: 10.08.2016
�STANBUL
Tiraj
:
10284
S�YAS�
StxCm :
93

2/2

115

HÜRR�YET

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

07.08.2016
16
356486
45

1/1

Hürriyet Gazetesi: 10.08.2016
OSMAN�YE OLAY

HAFTADA 6 GÜN YERE...
OSMAN�YE
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

06.08.2016
3
1500
117

Osmaniye Olay Gazetesi: 06.08.2016

116

1/1

USAL GAZETE Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

16
304097
146

Posta Gazetesi: 06.08.2016

117

YURT

HAFTADA 6 GÜN YERE...
OSMAN�YE
S�YAS�

AYDINLIK

Tarih :

06.08.2016

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

6
1000
67

Tarih :

04.08.2016

Aydınlık Gazetesi: 04.08.2016

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
Yurt Gazetesi: 06.08.20168
�STANBUL
Tiraj :
54489
S�YAS�
StxCm :
48

118

1/1

2/2

AYDINLIK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

03.08.2016
9
54489
65

2/2

Aydınlık Gazetesi: 03.08.2016

119

GÜLKENT

HAFTADA 6 GÜN YERE...
SPARTA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

02.08.2016
5
300
42

ISPARTA NOKTA 1/1

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ISPARTA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

02.08.2016
4
250
94

Isparta Nokta Gazetesi: 02.08.2016

Gülkent Gazetesi: 02.08.2016

120

S��RT

HAFTADA 6 GÜN YERE...
S��RT
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

01.08.2016
4
400
44

1/1

Siirt Gazetesi: 01.08.2016

121

AT

A 6 GÜN YERE...

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

01.08.2016
13
1081
67

1/1

24 Saat Gazetesi: 01.08.2016

122

Tarih :

GAZETE Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

OYU

31.07.2016
�STANBUL
7
S�YAS�
10310
67

Tarih :

K ULUSAL GAZETE Sayfa :
BUL
Tiraj :
�
StxCm :

31.07.2016

1/1
Tiraj :
StxCm :

6
10314Dokuz Sütun Gazetesi: 31.07.2016
33

10314
33

2/2

Günboyu Gazetesi: 31.07.2016

123

ADANA TOROS
DÜZENS�Z YEREL
GAZETE
ADANA
S�YAS�

Tarih :

30.07.2016

Tiraj :
StxCm :

632
54

Sayfa :

4

Adana Toros Gazetesi: 30.07.2016

124

1/1

ANAYURT

HAFTADA 6 GÜN ULUS...
ANKARA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016

2/2

14
3293
60

Anayurt Gazetesi: 30.07.2016

AYDINLIK

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

30.07.2016
7
52506
49

1/1

Aydınlık Gazetesi: 30.07.2016

125

BURDUR

Tarih :

BURDUR

30.07.2016

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa :
8
HAFTADA
BURDUR
Tiraj : 6 GÜN YERE...
600
BURDUR
S�YAS�
StxCm :
161

S�YAS�

BURDUR

HAFTADA 6 GÜN YERE...
BURDUR
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016
8
600
161

Burdur Gazetesi: 30.07.2016

126

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :
1/1

30.07.2016
8
600
161

1/1

ÇORUM HABER

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ÇORUM
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016
12
1721
101

1/1

Başkent Gazetesi: 30.07.2016

127

GÜNEY HABER

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ADANA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016

1/1

3
599
127

Güney Haber Gazetesi: 30.07.2016

KENT GAZETES� Tarih :

ADA 6 GÜN YERE...
RA
S�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016
1
3209
19

Başkent Gazetesi: 30.07.2016

128

1/1

GÜNLÜK EVRENSEL

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
Günlük Evrensel
S�YAS�
StxCm :

30.07.2016

9
6102
Gazetesi:
20 30.07.2016

KONYA POSTASI

GÜNLÜK YEREL GAZETE
KONYA
S�YAS�

SÖZCÜ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj 30.07.2016
:
Konya Postası Gazetesi:
S�YAS�
StxCm :

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016
5
300039
21

30.07.2016

1/1

3
585
69

1/1

Sözcü Gazetesi: 30.07.2016

129

YEN�ADANA

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ADANA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

30.07.2016
3
696
79

Yeni Adana Gazetesi: 30.07.2016

130

1/1

S��RT

HAFTADA 6 GÜN YERE...
S��RT
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

29.07.2016

1/1

4
400
68

Siirt Gazetesi: 29.07.2016

ÇANAKKALE OLAY

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ÇANAKKALE
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

29.07.2016
5
432
124

1/1

Çanakkale Olay Gazetesi: 29.07.2016
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BAŞKENT GAZETES� Tarih :
HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANKARA
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

29.07.2016

1/2

1
3209
286

Başkent Gazetesi: 29.07.2016

132

ÖNDER

GÜNLÜK YEREL GAZETE
ZONGULDAK
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

5
500
57

Önder Gazetesi: 25.07.2016

133

ÖZGÜR KOCAEL�

GÜNLÜK YEREL GAZETE
KOCAEL�
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

24.07.2016
9
5040
193

Özgür Kocaeli Gazetesi: 24.07.2016

134

1/1

BOĞAZ V�TAM�N

GÜNLÜK YEREL GAZETE
ÇANAKKALE
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

23.07.2016
7
403
84

1/1

Boğaz Vitamin Gazetesi: 23.07.2016

135

�L GAZETES�
KIRIKKALE

HAFTADA 6 GÜN YERE...
KIRIKKALE
S�YAS�

Tarih :

23.07.2016

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

5
1000
159

Kırıkkale İl Gazetesi: 23.07.2016

136

1/1

ÖNADIM

HAFTADA 6 GÜN YERE...
KIRKLAREL�
S�YAS�

ORDU HAYAT

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

Tarih :

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa :
ORDU
Tiraj :
Önadım
Gazetesi:
S�YAS�
StxCm :

22.07.2016
4
2000
258

22.07.2016

2
642
22.07.2016
56

1/1

1/1

Ordu Hayat Gazetesi: 22.07.2016

137

BAŞKENT GAZETES� Tarih :
HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANKARA
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.07.2016
4
3209
39

Başkent Gazetesi: 22.07.2016

138

1/1

BURDUR

HAFTADA 6 GÜN YERE...
BURDUR
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.07.2016
6
600
304

2/2

Burdur Gazetesi: 22.07.2016

139

ÇORUM HABER

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ÇORUM
S�YAS�

Çorum Haber Gazetesi: 22.07.2016

140

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.07.2016
10
1721
272

1/1

GAZETE LAPSEK�

HAFTADA 3 GÜN YERE...
ÇANAKKALE
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

22.07.2016
10
400
72

1/1

Lapseki Gazetesi: 22.07.2016

141

ZONGULDAK
PUSULA

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ZONGULDAK
S�YAS�

Tarih :

22.07.2016

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

8
611
104

Zonguldak Pusula Gazetesi: 22.07.2016

142

1/1

KASTAMONU

HAFTADA 6 GÜN YERE...
KASTAMONU
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

21.07.2016

1/1

4
676
46

Kastamonu Gazetesi: 21.07.2016

143

HAFTADA 6 GÜN YERE...
KIRKLAREL�
S�YAS�

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

3
2000
110

Önadım Gazetesi: 21.07.2016

144

NEH�R

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANTALYA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

21.07.2016
4
428
163

1/1

Nehir Gazetesi: 21.07.2016

145

BOĞAZ V�TAM�N

Tarih :

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa :
Tarih : Tiraj :
ÇANAKKALE
TÜRK�
YE'DE YEN�
StxCm :
ÇAĞ S�YAS�
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

DE YEN�

Tarih :

USAL GAZETE Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

19.07.2016
8
50977
37

19.07.2016

16
19.07.2016
403
42
8
50977
37

1/1

1/1

Boğaz Vitamin Gazetesi: 19.07.2016

Türkiyede Yeniçağ Gazetesi: 19.07.2016

146

1/1

SÖZ

ADA 6 GÜN ULUS...
RA
S�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

19.07.2016

1/2

1
3232
60

Sonsöz Gazetesi: 19.07.2016

SONSÖZ

HAFTADA 6 GÜN ULUS...
ANKARA
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

19.07.2016
14
3232
60

2/2

147

BOĞAZ V�TAM�N

GÜNLÜK YEREL GAZETE
ÇANAKKALE
S�YAS�

148

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

18.07.2016
11
403
66

1/1

GÜNEY

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MERS�N
S�YAS�

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

18.07.2016

1/1

5
558
28

Güney Gazetesi: 18.07.2016

SÖZCÜ

Tarih :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
�STANBUL
Tiraj :
S�YAS�
StxCm :

16.07.2016
5
294674
29

Sözcü Gazetesi: 16.07.2016
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15 TEMMUZ 2016 SONRASI
SOSYAL MEDYADA
YAPILAN PAYLAŞIMLAR

15 Temmuz
300.000

DARBELERE KARŞIYIZ!
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE TÜM BAROLAR BÜTÜN SORUNLARIMIZIN
DEMOKRASİ İÇİNDE ÇÖZÜLMESİNDEN YANADIR.
DARBELERİN ÜLKEMİZE BÜYÜK ZARAR VERDİĞİNİ BİLİYORUZ.
HERKESİ HUKUK KURALLARINA UYMAYA DAVET EDİYORUZ.

16 Temmuz
400.000

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE
DEMOKRASİNİN YANINDA,
DARBENİN KARŞISINDAYIZ
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grubun, hareket başladıktan sonra
diğer birliklerin kendilerine katılacağını varsayarak, emir-komuta zinciri
dışında bir darbe girişiminde bulundukları anlaşılmaktadır.
Darbe girişimi sırasında yaşananlar kadar, böyle bir suça kalkışılmış
olması dahi korkunçtur.
Dün, olayın bir darbe girişimi olduğu anlaşılır anlaşılmaz, Türkiye Barolar
Birliği ve tüm barolarımız, ortak bir açıklama yaparak darbeye karşı
olduğunu, demokrasiyi sonuna kadar savunacağını ilan etmiştir.
Yaşananların hepimize öğretmesi gereken, çıkışın daima demokraside
olduğudur. Bir daha böyle bir kara günün yaşanmaması için siyasi
iktidara düşen, herkesi kucaklaması ve demokrasiyi geliştirecek adımları
atmasıdır.
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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16 Temmuz
SAĞDUYU
5.000.000

Darbe girişimine karşı durmak başka, askerlerin boğazını kesmek, onları
kırbaçlamak başka!
At izinin it izine karıştığı bir ortamda, şimdi de “asker avı”na mı çıkılacak?
Çılgınlığın sonu belli değil mi?
Darbe girişimini vesile kılıp, yeni Menemenler mi yaşatılacak bu millete.
Girişim bastırılmıştır.
Siyasi iktidar, işlerin daha fazla çığrından çıkmaması için sokağa çıkmayı
değil, kalabalıkların sokaktan çekilmesini telkin etmelidir.
Darbeye karşıyız!
Cadı avına karşıyız!
DEMOKRASİ İÇİN HUKUK DEVLETİ!

17 Temmuz

700.000

ŞİMDİ YARALARI SARMA ZAMANI,
PARAMPARÇA OLMUŞ KALPLERİMİZDEN BAŞLAYARAK...
Ankara semalarında savaş uçakları çarpışıyor.
Savaş uçakları Meclisi bombalıyor.
Helikopterler halka ateş açıyor.
Helikopterler polis merkezlerine ateş ediyor.
Vatandaşlar tankların önüne yatıyor. İhtimal o ki, sıkıyönetim ilan edildiği
için sokağa çıktıklarını sanan tankların biri bile ateş etmiyor.
Sokağa çağırılanlardan bazıları, terör saldırısına karşı halkı koruduğunu
zanneden gencecik çocukları linç ediyor.
Ankara bombalanırken sahillere kurulmuş masalarda doğum günü
kutlamaları, evlilik teklifleri, masum arkadaş sohbetleri devam ediyor,
olup bitenin boyutlarından habersiz.
Sanki evimizin üzerindeki mavilik gökyüzü değil, sinema perdesi imiş gibi
seyrediyor milyonlarca insan. Sanki ekranda gördüğü o meydan dekor,
insanlar figüran.
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Camilerden selalar veriliyor. Sokaklarda Menemen benzeri görüntüler
kahrediyor.
Taksim Meydanı bu defa iktidarın çağırısıyla doluyor.
Saçma sapan ve bir o kadar tehlikeli bir kabusun içine sürükleniyoruz.
Yakalamalar, gözaltılar başlıyor. Bir süre daha durmayacak anlaşılan.
Cadı avına dönüşür mü? Göreceğiz, yaşayacağız birlikte. Aynı gemideyiz.
Av da avcı da BİZiz.
Yargıdaki yapılanmasının verdiği büyük zararı yakından bildiğimiz
Cemaatin, Silahlı Kuvvetler içindeki yapılanmasının ne kadar büyük zarar
verdiğini de gördük.
Bin tane soru sordu düşünen zihinlerimiz. Matruşkalar misali.
Cemaatçilerin bu girişimi önceden haber alınmış ve karşı adımlar
planlanmış mıydı? Cemaatçiler tek başlarına mıydı? Bu kadar insanın
ölmesine, ordunun itibarının iki paralık hale gelmesine gerek var mıydı?
Önceden önlenemez miydi? Ah, o kadar uyardık yıllardır, ne istedilerse
verdiniz, bizi suçladınız, yine uyarıyoruz, yine dinlememezlik edecek
misiniz?
Gözümü kapadığımda, beynime binlercesi üşüşüyor. Uyanınca bir
kabustu geçti demek istiyorum. Geçmiyor.
Seçilmiş iktidarın darbeyle devrilememiş olmasıyla, ülkenin cemaate
teslim olmamasıyla teselli buluyorum.
Biliyorum ki, sandık olmazsa hiçbir şey olmaz.
Yine biliyorum ki sandık da tek başına hiçbir şeydir.
Maalesef yine biliyorum ki, darbenin bastırılmasında bizden, hepimizden,
kendisine oy versin vermesin tüm halktan destek alan iktidar, bunu
bilmiyor.
Öğrenecek elbette. Hepimiz öğreneceğiz. Çıkacağız bu karanlıktan.
Bu kanlı, ahmakça ve hain girişimin olmasının sebebi, demokratik
kurumların yıllardır ve giderek artan bir hırsla yok sayılması. Bu
cemaatçilerin devletin içine sızmalarının sebebi, Anayasa’nın ilk 3
maddesinde tanımlanan devletten giderek uzaklaşmış olmamız. İşte
bunu biliyorum, günü gelince herkesin bunu göreceğini de biliyorum.
Tarih böyle diyor, böyle yazıyor binlerce yıldır.
Öfkem umudum oldu. İnancıma sarıldım.
Çıkacağız bu karanlıktan.
Biliyorum.
Şimdi ise yaraları sarma zamanı. Önce paramparça olmuş kalplerimizden
başlayarak.
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19 Temmuz
600.000

DARBEYİ HEP BİRLİKTE ÖNLEDİK. KİMSE “BİZ TEK BAŞIMIZA ÖNLEDİK”
PROVOKASYONU YAPAMAZ.
1. Meclis’teki istisnasız bütün partilerin genel başkanlarının, ana akım
medyanın ve yaygın örgütlü sivil toplum kuruluşları ile meslek
örgütlerinin 15 Temmuz gecesi henüz darbecilerin başarılı olup
olmayacağı belli değilken yaptıkları açıklamalar sonucunda halk,
darbeye karşı durmuş, darbecilerin arkalarına halk desteği almaları
önlenmiştir.
2. Polis teşkilatımız büyük bir direniş göstermiştir. Aralarında Balyoz,
Ergenekon, casusluk, Poyrazköy gibi sahte darbe davalarıyla o
dönem zindanlara atılmış veya gözden çıkarılmış, kızağa alınmış
silahlı kuvvetler mensuplarının da bulunduğu kahraman askerlerimiz,
cemaatçi subaylara karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Olaylar
sırasında nice kahramanlık öyküleri yazılmıştır.
3. Bu gerçekleri kimsenin unutmaması ve “darbeyi biz önledik” söylemiyle
tehlikeli provokasyonlara mahal vermemesi gereklidir.
4. Darbe girişimi sonrası tehlike geçmemiştir. Bu tehlike, provokasyonlar
sonucu halkın birbirine düşürülmesi ve devletin içten çökertilmesi
tehlikesidir. O sebeple provokatif ortamların önlenmesi zorunludur.
Halkın sokağa çağırılmasına artık son verilmelidir. Her kanaat önderi
sağduyu ve sükunet telkin etmelidir.
5. ŞİMDİ KANLI GİRİŞİMİ YAPANLARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE
YILLARDIR VERDİKLERİ ZARARLARI ONARMA ZAMANIDIR.
6. Bu zarar, halkın bir kesimini diğerine düşman edecek ortamları
körükleyerek değil, halkın tamamını kucaklayarak giderilebilir.
7. Bu çerçevede, darbe girişimi sonrası başlayan soruşturmalar
Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğine zarar verir şekilde
yürütülmemelidir.
8. Mutlaka, erlerimize yönelik işlendiği görülen acımasızlıkların hesabı
da, faillerinden sorulmalıdır.
9. Darbeciler başarılı olsalardı yok sayacakları adil yargılama kuralları,
darbeye kalkışan terör örgütünün mensubu olduğu iddia edilenler
hakkında eksiksiz uygulanmalıdır.
10. Ancak bu sayede, yapılan soruşturmaların şaibesiz olması sağlanabilir
ve ancak bu şekilde halkımızın tamamı, açılacak davaların ve verilmesi
muhtemel mahkumiyetlerin önceki dönemdekinin aksine birer
kumpas olmadığına inanabilir.
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11. Kısacası, hukuk devletini yok edecek darbenin püskürtülmüş olması,
hukuk devletinin askıya alınmasını değil, her adımda hukuka uygun
davranılmasını gerektirir.
Not:
“Sen de mi ‘darbe hikayesi’ne inandın” diyeceklere not. Evet, ilk
andan itibaren öğrenmeye başladıklarımız başka bir ihtimale yer
bırakmıyor. O bombaları hiç kimse hiç kimseye bir “senaryo” gereği
attıramaz. Yaşananlara senaryo demek, onca şehide, onca yaralıya
ve onca kahramanlık destanına saygısızlıktır. “İstihbarat niçin erken
haber almadı, niçin önlenmedi” vs. sorularının sorulması ayrı, “bu bir
senaryodur” demek ayrıdır. Bu algı operasyonu, darbecilerin destek
aldıkları merkezler tarafından kurgulanıp piyasaya sürülmektedir. Pek
çok sözlü saldırıya maruz kalacağımı bilsem dahi, bir vatandaş olarak
uyarmayı görev bilirim.
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20 Temmuz
400.000

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN BÜTÜN BAROLARI,
SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GİTTİK
TBMM’de Sayın Başkan İsmail Kahraman ve Başkanlık Divanı’nın bizleri
kabulü sırasında yaptığım konuşma metnini bilgilerinize sunuyorum.
Ardından baro başkanlarımızla, yürüyen soruşturmalara dair hukuki
süreci değerlendirmeye başladık.
Unutmayalım; devletin terör örgütleri karşısında en büyük gücü, hukuka
uygun davranmaktan aldığı meşruiyetidir. Yapılan yanlışlıklar, darbe
soruşturmasını şaibeli hale getirecek, sapın samandan ayrılmasını
imkansızlaştıracaktır.
DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN HEDEFİ; ANAYASADA NİTELİKLERİ
TANIMLANMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÜNİTER YAPIMIZDIR
Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinin en büyük
saldırısına uğramıştır. Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi
dahi, darbeye kalkışan demokrasi düşmanlarının, içeride milletvekilleri
bulunduğu sırada havadan ve karadan saldırısına maruz kalmıştır. Çok
sayıda güvenlik görevlisi ve sivil vatandaşımız katledilmiş; birçok devlet
binası da tahrip olunmuştur.
Darbe girişiminde şehit olan tüm polis asker ve sivil vatandaşlarımızı
rahmetle anıyoruz; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Bu kalkışmayı gerçekleştirenlerin devlet içine sızmış ve “Fethullah Gülen
Cemaati” adıyla bilinen bir terör örgütü olduğu ifade edilmektedir. Yargı
ve emniyet güçleri içine sızmış bu yapının, yakın geçmişte, kendine bağlı
hakim, savcı ve polisler eliyle, devlet kurumlarında ve bu arada Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde sahte delillerle büyük bir tasfiye gerçekleştirdiği ise
tarafımızca bilinmektedir. Adı geçen örgütün, bu tasfiye sonunda boşalan
yerlere kendi kadrolarının yerleşmesini sağladığı anlaşılmaktadır.
Geçtiğimiz gün yaşanan kanlı kalkışmanın, işte bu kadroların oluşturduğu
söz konusu terör örgütünün eseri olduğu yetkililerce belirtilmektedir.
Darbe girişimi; Devlete bağlı sağduyulu ve milli asker ve polislerin, iktidar
ve muhalefet partileri ile yurt çapında yaygın demokratik kitle örgütlerinin,
medyanın, Türkiye Barolar Birliği’nin, istisnasız tüm Baroların ve elbette
vatandaşlarımızın kararlılıkla karşı durması sonucunda engellenmiştir.
Bundan sonra yapılması gereken, devletin içinde yuvalanmış olan bu
terör örgütünün hukuk çerçevesinde ve ivedilikle devlet yapısından
ayıklanmasıdır.
Hain darbe girişiminin, hiçbir şekilde milli ordumuza leke sürmesine izin
verilemez. Bu noktaya nasıl gelindiğinden dersler alınarak, yargı, polis,

158

ordu ve tüm devlet bürokrasisinde liyakat sistemi hayata geçirilmelidir.
Darbe teşebbüsünden haberi olmayan ve sadece emir aldığı için
kışlasından çıkan erlerimiz hakkında uygulanan özgürlük kısıtlamalarına
ise bir an önce son verilmelidir.
Bütün terör örgütleri karşısında olduğu gibi adı geçen terör örgütüne
karşı da devletin en etkili gücü, hukuk kurallarına uygun davranmaktan
kaynaklanan meşruiyetidir.
Bu sebeple, terörle mücadelede kalıcı başarı sağlanması için soruşturma
ve kovuşturmaların adil yargılama kuralları çerçevesinde yürütülmesi
zorunludur. Avukatların, şüphelilerle görüşme ve ifadeler alınırken hazır
bulunma yetkileri başta olmak üzere savunma yetkilerini kullanmaları
engellenmemeli, engelleyenler hakkında işlem yapılmalıdır.
Darbeciler başarılı olsalardı yok sayacakları adil yargılama kuralları, darbeye
kalkışan terör örgütünün mensubu olduğu iddia edilenler hakkında
eksiksiz uygulanmalıdır. Bu, hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şartıdır.
Yapılan soruşturmaların şaibesiz olması ancak böyle sağlanabilir ve ancak
bu şekilde halkımızın tamamı, açılacak davaların ve verilecek hükümlerin
önceki dönemdekinin aksine birer kumpas olmadığına inanabilir.
Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye’nin bütün Baroları olarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne, kamu kurumlarına, polis, asker ve sivil vatandaşlarımıza
yapılmış bu saldırıyı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda demokratik, laik
ve sosyal hukuk devleti olarak ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti’ne
karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
Bu terör örgütünün yıllar içerisinde sinsice verdiği ve en sonunda kanlı
darbe teşebbüssüyle yol açtığı büyük zararı hep birlikte gidereceğiz.
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Öte yandan unutulmamalıdır ki, bu hain darbe girişimi vatandaşlarımızın
bir bütün olarak karşı durması sonucunda püskürtülmüştür. Bundan
sonra her vatandaşımızın, özellikle her siyasetçinin ve kanaat önderinin
ayrıştırıcı ve halkı birbirine düşürmeye yönelik provokasyonlara karşı her
zamankinden daha dikkatli olması gereklidir.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünden,
Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerinden, demokratik, laik, sosyal hukuk
devletinden ve bunun güvencesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden; adil
yargılanma hakkının temel şartı olan yargı bağımsızlığından ve bağımsız
savunmadan yana mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kere
daha ifade ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımla.
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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22 Temmuz
2.000.000

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI VE SONRASI
Hemen söyleyelim. Darbe önlenmemiş olsaydı, bugün uğraştığımız
dertler bir kısmımız için söz konusu olmayacaktı. Neden mi? Mesela
hayatının son dönemini Balyoz, Ergenekon, Casusluk Davası gibi
cemaat senaryoları/operasyonlarını çökertmekle geçirmiş benim gibiler,
yok edilecekti. Dolayısıyla bugünkü dertleri yaşama imkanımız dahi
olmayacaktı.
Sevgili dostlarım; darbenin önlenmiş olması gerçeği ile önlenememiş
olsaydı başımıza gelecekleri kıyasladığınızda, öncelikle yürekten sevinin.
Ancak bu haklı sevinç hiç kimseyi zafer sarhoşluğuna sokamaz. Zafer
sarhoşluğu, aklın yerine öfkenin ve hırsların geçmesi demektir. Hiç
kimsenin böyle bir lüksü yok.
Bir nokta daha; sokaklara çağırılmaya devam edilen kitleye “dilediğinizi
yapabilirsiniz, bu ülke sadece sizindir, bizim gibi düşünmeyenler bu
ülkeye ait değildir” telkininden mutlaka kaçınılmalıdır. Kimse unutmasın,
o kabus gecesinde Cumhurbaşkanı kendisinin sözcülüğünü açıktan yapan
bir tv kanalı yerine, ana akım medya denilen bir tv kanalına bağlandı ve
mesajını oradan verdi. Çünkü Milletin yüzde yüzünün desteği olmadan
darbe engellenemezdi. İşte darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra,
zaferin verdiği bir sarhoşluk hali içine girilir ve bu gerçek göz ardı edilirse,
yıkılanı yeniden ve daha sağlam inşa edemeyiz, dağılır gideriz.
Türkiye’de olağanüstü hal ilan edildi.
Hemen şunu söyleyeyim; olağanüstü hal rejimi, böyle olağan üstü
dönemler için Anayasa’da var.
Ancak olağanüstü hal GEÇİCİDİR ve tedbirler ORANTILI uygulanmak
zorundadır.
Darbenin önlenmesinden sonra Türkiye bir yol ayrımına girmiştir.
Türkiye, ya geçmişte yapılanlardan ders alacak, yıkılan kurumlarını ve
en başta son derece yıpranan demokrasisini yeniden inşa edecektir. Ya
da siyasi iktidar yıllardır yaptığı yanlışı tekrar edecek, liyakat ilkesi yerine
mensubiyeti esas alarak boşalan kadroları dolduracak, hatta bu amaçla
kadroların boşalmasını sağlayacaktır.
İlk yol izlenirse gelecek parlaktır. İkinci yol izlenirse, bölgemizin ve
Türkiye›nin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında korkarım bu
yolun sonunda yönetilebilecek bir devlet ve cumhur kalmaz.
Olağanüstü halin, geçici bir yönetim biçimi olduğu unutulmadan,
tedbirlerin orantılı uygulanmasını dilerim. Hepimiz için. Çünkü hepimiz
aynı gemideyiz.
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22 Temmuz
450.000
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25 Temmuz

2.500.000

Kuddusi Okkır’ın tahliye talebini, bu haldeyken bile “kaçma tehlikesi var”
diye reddeden Silivri kumpas mahkemesi hakimi Sedat Sami Haşıloğlu
kaçmış.
“Er ya da geç hak ettiğinizi bulacaksınız” demiştik, bunlara. Dediğimiz
gibi oldu.
Hem bu dünyada hem ahirette rahat yoktur ona ve çete arkadaşlarına.
Sabriye teyze, ilahi adalet hiç şaşmaz, yüreğini ferah tut.
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25 Temmuz
300.000

OHAL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALARDA AVUKATLIK
GÖREVİ YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARLA
İLGİLİ ADALET BAKANLIĞI VE TBB ARASINDA KOORDİNASYON KURULU
OLUŞTURULMUŞTUR.
AYRICA BU SORUŞTURMALARDA UYGULANACAK FARKLI HUKUKİ
DÜZENLEMELER HAKKINDA BİR BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR.
****
(Meslektaşlarımızın e posta adreslerine gönderdiğimiz mektup örneği)
Sayın Meslektaşım,
15 Temmuz 2016 gecesi henüz Ankara semalarında savaş uçakları ve
helikopterler çarpışırken, TRT’de darbe bildirisi okunurken TBB ve tüm
barolarımız darbeye karşı olduklarını kesin bir dille kamuoyuna o an için
ulaşılabilir kanallar aracılığıyla açıklamışlardır. Bu vesileyle teröristlerle
mücadele ederken şehit olan tüm vatandaşlarımızı, polislerimizi ve
askerlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz.
Hain darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra başlayan adli sürecin
hukuka uygun yürütülmesi devletimizin, milletimizin ve vatandaşlarımızın
üstün menfaatinedir. Adil yargılanma hakkına zarar verecek uygulamalar
Türkiye’yi özellikle uluslararası kamuoyu önünde darbeci terör örgütünün
yararlanabileceği şekilde sıkıntıya sokacaktır. Kaldı ki suçlu ile suçsuzun
birbirinden ayrılması ancak savunma hakkının etkin şekilde kullanılmasıyla
mümkündür. İşlenen suçun akılların almakta zorlandığı ağırlığı, vahşetin
büyüklüğü ve söz konusu terör örgütünün devletin içine sızma derecesi
ile bütün bunlara bağlı olarak yaşadığımız büyük tehlike, aklıselim
davranmamızı önlememelidir. Tam aksine, bugün her zamankinden daha
fazla düşünme, akıl ile ve sükûnetle davranma günüdür.
Hukuk devletinin ve tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin
inşası
için
meslektaşlarımıza
büyük
görevler
düşmektedir.
Meslektaşlarımızın üzerlerine düşeni en iyi şekilde yerine getireceğine
dair inancımız ise tamdır.
Darbe girişimi sonrasında başlayan ceza soruşturmalarında
meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunlarla ilgili Adalet Bakanlığı
yetkilileriyle geçtiğimiz hafta içerisinde kapsamlı bir görüşme yapılmıştır.
Sorunların çözümü için Koordinasyon Merkezi kurulmuş, barolarımız
bilgilendirilmiştir. Sorun yaşayan meslektaşımızın durumu ayrıntılı ve
yazılı olarak olay yeri barosuna bildirmesi gereklidir. Bu bildirim derhal
TBB’ye aktarılacak ve bizim tarafımızdan da Bakanlık bilgilendirilecektir.
OHAL kapsamındaki soruşturmalarla ilgili bilgilendirme notu www.
barobirlik.org.tr adresinde yayımlanmış, barolarımıza da gönderilmiştir.
En derin saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

164

25 Temmuz
800.000

Duyduğum sorular, verdiğim cevaplar...
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27 Temmuz
500.000

ÖLÜM CEZASI TARTIŞMALARINA DAİR DEĞERLENDİRME
Ölüm cezasını geri getirmek doğru değil.
ÇÜNKÜ:
(Yorumlara başlamadan önce okunmasında fayda vardır. Malum, bilgi
sahibi olalım ki, fikrimiz güzel olsun)
a) Bir zamanlar bugün FETÖ’ye kahredenlerin de büyük destek verdikleri
ve yine bugün yanıldıklarını söyledikleri Ergenekon ve Balyoz davaları
döneminde idam cezası olsaydı, milli ordumuzun kahraman subayları
çoktan idam edilmişlerdi. Demek ki neymiş, yanılgı durumunda ölüm
cezası telafisi imkansız bir ceza olduğu için adaletsizmiş.
b) Pek kimse nedendir bilmem söylemiyor ama bugün getirilecek bir
ölüm cezasının 15 Temmuz katillerine uygulanması imkanı yok. Yani
lütfen “o darbecileri asmayıp da besleyecek miyiz” diye başlamasın
kimse.
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c) Ölüm cezası tartışmaları yapılırken bu hususa girilmediği ve geçmişe
de uygulanacağı izlenimi yaratıldığı için, başta FETÖ’nün elebaşı olmak
üzere bu örgütün yurt dışındaki mensuplarının iadesini sağlamak
imkansızlaşıyor. Çünkü çoğu devletin ölüm cezası olan ülkelere suçlu
iadesi yapmamak gibi bir uluslararası hukuk yükümlülüğü var.
Kısacası, atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmiyor.

27 Temmuz
600.000

ARALARINDA BALYOZ’DA ZİNDANA ATILAN 3 SUBAYIN DA OLDUĞU
5 KAHRAMAN ASKERİMİZ BEYLİK TABANCALARIYLA JANDARMA
GENEL KOMUTANLIĞINI KORUDULAR
Balyoz Davası’ndan 3’er yıl tutuklu yatan 3 subay, darbe girişimini gece
evlerinde iken öğrendi. Beylik tabancalarını alıp sivil kıyafetle Jandarma
Genel Komutanlığı’na koştular ve darbecilerle sabaha kadar çatıştılar.
15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nı
karargah olarak kullanmayı hedefleyen darbeci askerler, ilk olarak
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’yi rehin aldı. Ardından
komutanlığı ele geçirmek için harekete geçtiler.
Komutanlıkta çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve darbeciler helikopter ve
savaş uçaklarından destek isteyerek komutanlığı bombalattı.
Darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire
Başkanı Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Jandarma Plan Prensip Başkanı
Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Ali Demir’i aradı. Her üç
asker de Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis ceza almış ve 3’er yıl tutuklu
kalmıştı.
Üç kahraman subayımızla yargılamalar sırasında görüşmüş, kucaklaşmış,
yüreğimizi zindanda bırakarak yanlarından ayrılmıştık.
Balyoz mağduru komutanlar aynı askeri lojmanda oturuyorlardı. Bu üç
askere Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban da katıldı. Yanlarında
sadece beylik tabancaları vardı. Sivil kıyafetlerle bir otomobile binip
Jandarma Genel Komutanlığı’na gittiler. Bu sırada, darbeci Kurmay Yarbay
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Süleyman Karaca karargahı ele geçirmek için 18 askerle komutanlığın
içindeydi.
5 kahraman subayımız çatışarak içeri girdiler. Albay Nurettin Alkan
kolundan yaralandı.
Özel Kuvvetler sabah 07.00›de operasyonla darbecileri etkisiz hale
getirene kadar subaylarımız, Jandarma Genel Komutanlığı›nın
darbecilerin eline geçmesini önledi.

28 Temmuz
250.000

DİKKAT: OHAL KAPSAMINDA YÜRÜYEN SORUŞTURMALAR VE
TUTUKLAMALAR CADI AVINA DÖNÜŞMEMELİDİR
Türkiye Barolar Birliği olarak, Birliğimizi oluşturan barolarımız ve baro
başkanlarımızla beraber yıllardır hukukun üstünlüğü mücadelesi
veriyoruz.
Devletin her kademesine sızmış ve yargıyı bir yol açma aracı olarak
kullanan FETÖ adlı kanlı örgüte karşı da Türkiye Barolar Birliği olarak
devlet yetkililerini ve kamuoyunu hep uyardık, bu örgütle hep mücadele
ettik.
15 Temmuz darbe girişimi gecesinin ilk saatlerinden itibaren, devletimizin
hain örgütle mücadelesine ve devletin içinden terör örgütünün tüm
unsurlarının ayıklanmasına bütün gücümüzle destek veriyoruz.
Bu destek kapsamında olmak üzere; darbe girişimi sonrasında başlayan
soruşturmalarda insanların adil yargılanma ve lekelenmeme haklarına
saygı gösterilmesi gerektiğini, aksi takdirde soruşturmaların “cadı avı”
olarak nitelendirileceğini, suçlu ile suçsuzun birbirine karışacağını ve
bundan da en çok FETÖ’nün yararlanacağını ısrarla ifade etmekteyiz.
Ne var ki bu süreçte, barolarımız üzerinde yerel dedikodu çarklarının
döndüğünü, “tam zamanı” diyerek bir takım karalama kampanyalarının
açıldığını, yargının yerel siyasi rekabete araç kılınmak istendiğini, önceki
küçük husumetlerin bu vesileyle hesabını sorma hesapları yapıldığını da
kaygıyla gözlemlemekteyiz.
Şu ana kadar tutuklanan bir, gözaltına alınan iki baro başkanımızın
ve baro yöneticilerimizin hakkında yürümekte olan soruşturmaları da
kaygıyla izliyoruz.
Yakın geçmişteki kumpas davalarda ortaya düşen gizli tanıkların
beyanlarının hangi amaca hizmet ettiği, bu soruşturma ve davalarda
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yapılan usulsüzlüklerin esası nasıl çarpıttığı unutulmamalıdır. Bu yakın
tarihimiz, tekerrür etmemesini gerektirecek kadar yakındır! Esasen tarih,
ondan ders almasını bilmeyenler için tekerrür eder.
Başsavcılıklarımızın ve hakimlerimizin; yargının dedikodu ve iftiralara
alet edilmesine, öç alma mekanizması olarak kullanılmasına izin
vermemeleri gerektiğini, tutuklamanın kaçma ve delilleri karartma
koşulları gerçekleşmeden uygulanmasının sadece tutuklanan kişiler
ile ailelerine değil, soruşturmaların özüne zarar verdiğini, savunma
hakkı kısıtlanarak suçlu ile suçsuzun birbirinden ayrılmasının mümkün
olmadığını, bunun da yargılamayı amacından saptıracağını, yanlış
amaçlara alet edeceğini görmelerini diliyoruz.
Aksine bir yaklaşımın sadece ve sadece hain teröristlere yarayacağını
kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

28 Temmuz
3.000.000

ASKERİ BİRLİKLERİN ÖNÜNDEKİ KAMYONLARI ÇEKİN ARTIK
- ÜLKE SALDIRIYA UĞRASA ARAZÖZ BİRLİKLERİYLE KARŞILIK VEREMEYİZ
DEĞİL Mİ? Darbeyi, canlarını ortaya koyarak püskürten kahraman askerlerimiz
hükümete haykırıyor.
Balyoz’da, Ergenekon’da zindana atılan milli subaylarımız üstüne basa
basa söylüyor.
ÇEKİN ŞU KUM KAMYONLARINI, ARAZÖZLERİ, VİDANJÖRLERİ ASKERİ
BİRLİKLERİN ÖNÜNDEN.
Milli ordumuzun ezilmesine mani olun.
O tanklar isteseydi o birliklerin kapısından değil, duvarından çıkarlardı.
Çıkmamalarının sebebi, kamyonlar değil, çıkmak istememeleri, devlete
bağlı olmaları.
Ben demiyorum, darbeye karşı savaşan askerlerimiz televizyonlarda
anlatıyor.
Ben de diyorum ki;
HİÇ BİR DEVLET VE MİLLET, MİLLİ ORDUSU EZİLİRSE VARLIĞINI
SÜRDÜREMEZ.
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FETÖ adlı kanlı terör örgütü; Milli Ordumuza iki kere darbe vurmuştur:
1. Kumpas davalarla vurulan darbe
2. 15 Temmuz günü TSK’ya leke sürerek vurulan darbe.
15 Temmuz’un TSK’ya vurduğu darbeyi kalıcı hale getirmemek başta
hükümet olmak üzere, hepimizin elinde.
Buna, koskoca bir ordunun gururunu iki paralık eden ve üstelik gerçekten
önleyici etkisi olmayan kamyonları çekmekle başlayabiliriz.
Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün olarak darbeye kalkışsaydı, kimse
hayal görmesin, çok kanlı olurdu sonuç. Şükürler olsun, ordumuzun milli
unsurları, aklını ve vicdanını teslim etmiş ve robotlaştırılmış hainlerin
karşısında durdu.
Unutmayalım;
Ordumuzu cezalandırmak, milletimizi ve devletimizi yıkıma sürükler.
Cezalandırılması gereken, darbeye kalkışan hainlerdir.
Çözüm, orduyu FETÖ’cülerden ayıklamak, yerlerine başka cemaat ve
tarikatların doluşmasını önlemek ve artık liyakat ilkesini, kutsal vatan
toprağı gibi korumaktır. Aksi takdirde vatan savunmasız kalacaktır.

29 Temmuz
500.000

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞİNE YARAYACAK YANLIŞLARI YAPMAMAK
Darbe girişimi sonrasında başlayan soruşturmalarda, insanların adil
yargılanma hakkına saygı göstermek gerekiyor. Bir insanın haksız yere
lekelenmeme hakkı da çok önemli. Başa gelince herkes anlar. Marifet
ve medeniyet, başa gelmeden bilmekte, empati kurmakta ve saygı
göstermekte.
Soruşturmalarda ve OHAL KHK’larıyla görevden almalarda somut
delillere dayanılmalı. Hayır, lüks bir talep değil bu. Bir, herkesin başına
gelebilecek ve başa geldiğinde tüm ailesinin hayatını zindan edecek bir
tehlikeden söz ediyorum. İki, terör örgütünün uluslararası kamuoyunda
meşruiyet kazanmasını ancak böyle önleyebiliriz diyorum. Herkesi
aynı torbaya koyan bir uygulama sadece terör örgütüne yarar. Yani
“ne yapalım kurunun yanında yaş da yanacak biraz” diyen varsa, terör
örgütünün bu aşamada en çok istediği şeyin bu olduğunu bilsin.
Biliyorum, düşünmeden tepki vermeye alışmış insanlar için kolay
olanı duygusal davranmak. Dediğim şu; herkes herkesi suçlayabilir,
yakıştırmalarda bulunabilir. Ancak devlet bir kişiyi memurluktan çıkarıyor
veya gözaltına alıyorsa, lafla değil, somut delille hareket etmeli.
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Her ilimizden, yöremizden haber alıyorum, bilgi ediniyorum.
Gördüğümü aktarayım; yerel dedikodu çarkları dönmeye başlamış.
“Tam zamanı” diyen fırsatçılar karalama kampanyası mevsimini açmış.
Önceki küçük husumetlerin hesabını nasıl sorarız hesapları yapılmakta.
Sayın Adalet Bakanımızın Meclis’teki konuşmasını çok olumlu buldum.
Özü şöyleydi konuşmanın; “birbirimize hiç inanmadık, birbirimizi hiç
dinlemedik, gelin birbirimizi anlamaya çalışalım.”
Yıllardır hep uyardık, maalesef hep doğru çıktı. Bu defa gelin hepimiz
birbirimizi dinleyelim; aynı gemide hep birlikte hedefe varacağımızı
veya beceremezsek hep birlikte kaybolup gideceğimizi bilerek.
Ben başaracağımıza inanıyorum. ATATÜRK’ün dediği gibi, UMUTSUZ
DURUM YOKTUR. UMUTSUZ İNSANLAR VARDIR. BİZ HİÇBİR ZAMAN
UMUDUMUZU YİTİRMEYİZ.
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29 Temmuz
500.000

ABD’li general, darbe girişimi sonrasında generallerin tutuklanmasının
CENTCOM operasyonlarında aksamaya neden olabileceği kaygısına yol
açtığını söyledi.
Cevap veriyorum:
Sayın General Votel,
MUHATABINIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR.
YENİ GÖREVLENDİRİLEN KOMUTANLARLA ÇALIŞIRSINIZ.
http://blogs.wsj.com/…/pentagon-allies-jailed-in-turkey-am…/

29 Temmuz
100.000

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar başkanlığında, Bakanlık
Müsteşarı Kenan İpek, Müsteşar Yardımcıları Mustafa Erol, Basri Bağcı,
Selahaddin Menteş, Yüksel Kocaman, Musa Heybet ile Teftiş Kurulu
Başkanı Vedat Ali Tektaş, Kanunlar Genel Müdürü Ekrem Çetintürk,
Hukuk İşleri Genel Müdürü Feyzullah Taşkın, Ceza İşleri Genel Müdürü
Aytekin Sakarya, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve
Eğitim Daire Başkanı İbrahim Şahin’den oluşan heyet Türkiye Barolar
Birliği’ni ziyaret etti.
Ziyarette, OHAL kapsamında yürüyen soruşturmalarda karşılaşılan
usule ilişkin sorunlar görüşüldü. Geçtiğimiz hafta içinde de, Bakanlık ile
TBB arasında bir koordinasyon kurulu kurulmuştu.
Ziyaretimize neredeyse tam kadro gelen Adalet Bakanlığı yüksek
bürokratlarına, Sayın Uçar nezdinde içten teşekkürlerimizi sunarız.
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30 Temmuz
400.000

ULUDERE’DE KÖYLÜLERİ NİYE ÖLDÜRTTÜLER? SONRA NE OLDU?
Uludere’de savaş uçaklarımız, aşağıdaki insanların, bölücü terör örgütüne
mensup ve eyleme giden bir grup olduğuna dair bilgi gelmesi üzerine,
bağlı oldukları üs komutanlığından aldıkları talimatla ateş açmışlardı.
Daha doğrusu kamuoyuna yapılan açıklama böyle idi.
İşin aslı, kısa sürede anlaşılmış, vurulan onca insanın örgüt mensubu
olmayan köylüler olduğu, «kaçak”tan döndükleri belirlenmişti.
İşin aslı dedim ya, aslında işin içinde başka iş var.
O tarihte, bu yanlış istihbaratın kasıtlı olup olmadığını sorgulayan bir kaç
yazı yazmıştım. Bir taşla iki kuş durumu vardı çünkü. Birincisi, halk ile
Ordu’nun ve devletin arası, tamiri çok güç şekilde bozulacaktı. İkincisi,
yine yanlış istihbarat olabileceği endişesiyle, bundan sonra kolay kolay
bir terörist gruba yönelik vur emri verilemeyecek, terörle mücadele
zaafa uğratılacaktı.
Maalesef iki dediğimiz de gerçekleşti.
Üstelik;
- “Yanlış istihbarat”ın sorumluları ortaya çıkarılmadı.
- Yargı tarafından olup bitene “kaçınılmaz hata” denildi.
- Böylece, “duygusal kopuş” projesine bir kaç tuğla birden konulmuş
oldu.
Bir kişinin yaralandığı basit bir trafik kazasında dahi sürücüyü taksirden
sorumlu tutan yargımız, 34 insanın “yanlışlıkla öldürülmesi” olayını
derlemiş toplamış, rafa kaldırmıştı.
Bunu, Adli Yıl açılış töreninde yaptığım konuşmada ağır şekilde
eleştirmiştim.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gördük ki, o gün pilotlara vur emrini
veren komutanlar FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla tutuklandılar.
Şimdi soruyorum. Bu soruşturma kapatılmasaydı, doğru düzgün bir
araştırma yapılsaydı, FETÖ’nün askerin içine yerleşmiş unsurları ortaya
çıkarılmış olmaz mıydı?
İşte bu yüzden;
Açık, şeffaf, hesap verebilir yönetim;
Tarafsız, bağımsız, etkin ve adil yargılama yapabilen bir yargı;
Yürütmeyi denetleme gücüne sahip bir yasama diyoruz.
Bunu yapmadığımız takdirde, birini temizlersiniz diğeri gelir, temizleyeni
temizler.
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31 Temmuz
Demek ki...
1.000.000

Mensubiyet değil, liyakat.... Bıkmadan usanmadan söylemeye devam.

31 Temmuz
500.000

Sorum çok basit, çok teknik. “İlgisine” denilen türden yani.
Olağanüstü hal geçicidir.
Olağanüstü hal kararnameleri de geçicidir. OHAL devam ettiği sürece
geçerlidirler.
Bu ne demektir söyleyeyim. Kanunlarda OHAL KHK’ları ile yapılan
değişiklikler, o kanunları kalıcı olarak değiştirmez. OHAL KHK’siyle
değişiklik yapılan bir kanun, KHK’nın yürürlükte kaldığı sürece askıya
alınır. OHAL kalkıp, OHAL KHK’sinin yürürlüğü sona erince, askıdan iner
ve hukuk dünyasındaki hayatına kaldığı yerden devam eder. Hukuk
Fakültelerinde okutulan Anayasa Hukuku ders kitaplarında yazar bu
dediklerim. Yani genel bilgidir, hukuk alimi olmaya gerek yoktur bilmek
için.
Şimdi bilmediğim kısmını, yapanlara soruyorum. İnanın sırf meraktan.
OHAL KHK’larıyla onlarca kanun değiştiriliyor; bu şekilde askeri okullar
da kapatılıyor. Olağanüstü hal sonrasında örneğin bu okulların açılmasını
düşünmediğinize göre, bütün bunları KHK’ler ile değil de kanunla
yapmanız gerekmez mi?
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1 Ağustos
1.000.000

DARBE GİRİŞİMİNİN TAKTİK HEDEFİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
STRATEJİK HEDEFİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR. HAL BÖYLEYKEN
TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜNÜ KIRMANIN SEBEBİ NEDİR?
Bu yazdıklarımı, o tarafta veya bu tarafta konumlanan keskin
duygularınızla değil, gözlerinizle okumanızı, aklınız ve mantığınızla
değerlendirmenizi rica ediyorum.
Ben, Milletimize hep güvendim. Yeter ki doğru bilgilendirilsin, sağ
duyusuyla doğruyu yapar dedim.
Başlıyorum...
1. Anadolu’da kurulmuş bütün devletler, orduları güçlü iken yükselmiş,
zayıf düşünce dağılmışlardır. Bunun istisnası yoktur.
2. Ordunun gücü, devletin akıl ve bilimle yönetilip yönetilmediğiyle
ilgilidir.
3. Ordumuzun içine yerleştirilmiş bir grup terörist, devleti ele geçirmeye
kalkışmışlardır. Bu teröristler, asker olarak nitelendirilemez; bunlar
haindir ve sapkındır. Darbe girişiminin taktik hedefi Cumhurbaşkanı
Erdoğan, stratejik hedefi ise Türkiye Cumhuriyeti’dir.
4. Devlet duygusallıkla değil, akılla yönetilebilir. Tayyip Erdoğan nefreti,
“Tayyip Erdoğan’ın düşmanı benim dostumdur” dedirtmemelidir.
Tayyip Erdoğan sevdası da, Tayyip Erdoğan’a muhalif herkesin vatan
haini olarak görülmesine neden olmamalıdır.
5. Darbe girişiminin başarısız olması sayesinde, darbenin taktik hedefi
Cumhurbaşkanı da, stratejik hedefi Türkiye Cumhuriyeti de uçurumun
kenarından değil, dibinden dönmüştür.
6. 15 Temmuz darbe girişiminin stratejik hedefinin Türkiye Cumhuriyeti
olması, darbecilerin arkasında hangi devletlerin ve uluslararası
güçlerin bulunduğuna dair derin analizler yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.
7. Bu devletler ve güçler, 15 Temmuz’dan sonra da varlıklarını devam
ettirdiklerine göre, bunların etkinliklerini sürdürdükleri bir dünyada/
bölgede devlet olarak varlığımızı nasıl koruyacağımızı ve bu yapıların
menfaatleri karşısında milli menfaatlerimizi nasıl kabul ettireceğimizi
düşünmemiz zorunludur.
8. Böylece 1. paragrafa geri döndük. GÜÇLÜ ORDU. Darbecilerin
arkasındaki güçlerin stratejik hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin gücü kırılarak korunamaz.
9. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl güçlendirilmelidir? İşte sorulması
gereken doğru soru budur. Bu soruya yıllarca ilk cevap olarak, “siyasete
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girmemesi gerektiğini anlayarak” cümlesini söylemişimdir. Atatürk’ün
Erzurum’da sivil kıyafet giymesini ve Milli Mücadele’yi daima ortaya
sandık koyarak yönetmesini de örnek olarak göstermişimdir. Şimdi
en az bunun kadar önemli bir zaafın daha giderilmesi gerektiğini
öğrendik. Her türlü cemaatin, tarikatın, emir komuta zincirine zarar
verecek illegal hiyerarşik yapıların orduya sızmasını önlemek de,
ordunun siyasete girmemesini sağlamak kadar önemli imiş. Aslında
bunu elbette biliyorduk. Bilmediğimiz, sızmanın korkunç boyutlarıydı.
10. O zaman takip eden soru şu; askeri okulları kapatarak bu sızma
önlenebilir mi? Kapatma uygulaması, kaynağın çeşitlendirileceği
söylenerek gerekçelendiriliyor. Bir de Ordu’nun sivilleştirilmesinden
bahsediliyor. Gerçek-üstü bir filmin içine düşmüş gibiyim adeta.
Ordunun sivilleştirilmesi? Nasıl yani? Arazöz birlikleriyle mi sınırlarımızı
koruyacak, terörle mücadele edeceğiz! Askerler de birbirlerine hanım
bey diye hitap ederler belki! Bize lazım olan; sivil otoriteyi değiştirmeye
kalkışmayacak ve içine farklı bir hiyerarşik yapı sızmamış, ordu gibi
ordudur. Bunun da yolu, kökleri nizamı cedite dayanan askeri okulları
kapamak değil, doğru düzgün işletmektir. Sağlık Bakanlığı’nda da,
Milli Eğitim Bakanlığı’nda da sızma var, hem de büyük boyutlarda.
Hastaneleri Tarım Bakanlığı’na, okulları da Devlet Su İşleri’ne mi
bağlayacağız şimdi!
11. Osmanlı’nın Yeniçeri ocağını kapatmasının sebebi, Yeniçerilerin emir
komuta zincirinin kopması, başı bozuklukları ve eğitimsizlikleriydi.
Yeniçerilik kaldırıldı, yerine bilimsel eğitim sistemiyle yetişen yeni
ordu kuruldu. Askeri okulları kapatmak ve Orduyu sivilleştirmek,
Yeniçerilerin 200 sene sonra intikam alması gibi olacaktır.
12. Öte yandan kuvvet komutanlarının Genelkurmay Başkanına bağlılığının
zayıflatılarak, Milli Savunma Bakanına bağlanması, Milli Savunma
Bakanını fiilen Genelkurmay Başkanı haline getirecek, Genelkurmay
Başkanını ise koordinatör seviyesine indirecektir. Bu, sanıldığının
aksine Silahlı Kuvvetleri sivil otoriteye tabi kılmayacak, asker olmayan
Milli Savunma Bakanı’nın emri altındaki kuvvet komutanları, kendi
sahalarında adeta özerk bir güce sahip olacaklardır. Bu, sivilleşme
değildir; Silahlı Kuvvetlerin aşiret birliklerine dönüştürülmesidir.
13. Bütün bu dediklerime katılabilir veya karşı çıkabilirsiniz. Ben veya bir
başkası, kim olursa olsun, her şeyi bildiğini iddia ederse, bilmediğini
bilin. Diyeceğim şu; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 200 yıllık modern
yapısını değiştirirken, siyasi iktidar bu hususu TBMM’de tartışmaya
açmalıdır. Güvendiğimiz eski komutanlar, subaylar topluma doğruları
anlatmalıdır. Kim ne biliyorsa ortaya koymalı, ortak amaç için birlikte
çalışılmalıdır. Böyle radikal bir değişikliğin, geçici olması gereken OHAL
KHK’larıyla yapılamayacağı açıktır. Yapılırsa yanlış olur. Maalesef bazı
yanlışların bedeli çok ağırdır. Bedeli ise yapan tarafından değil hepimiz
tarafından ödenir.
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2 Ağustos
300.000

KRİTİK SORULAR....
SORMAK ZORUNDAYIZ...
DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ...
Son KHK ile, TBMM atlanarak ve kamuoyunda tartışması yapılmadan
ordunun ve askeri eğitimin yapılanmasının radikal şekilde
değiştirilmesinden kaygılıyım.
İlk günden itibaren bunu yazıyorum.
Yapılanları iki başlıkta toplamak mümkün:
1. Askeri eğitim kurumlarının sivil yönetime bağlanması : Dünyanın başarılı
silahlı kuvvetlerinde böyle bir organizasyon yok diyor konuyu iyi bilen
uzmanlar. Alelacele bir iş yapıldığından kaygılıyım. Kötüniyet aramak
değil yaptığım. Bundan hepimiz çok yorulduk. Ancak vatandaş olarak
değerlendirmelerimizi paylaşmalıyız. Yapıcı ve iletişime açık bir şekilde.
2. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkurmay Başkanının komutasındaki
merkezi yapılanmasının dağıtılması, askeri gücün paylaştırılması:
Bu ikinci başlık üzerinde durmak istiyorum.
1. 15 Temmuz darbe girişimi, Ordumuzun içine yerleştirilmiş asker
görünümlü teröristler tarafından yapıldı.
2. Emir komuta zinciri içinde değildi. Yani merkezi komuta sisteminin
dışında bir kalkışmaydı.
3. Kalkışmacıların, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını
derdest ettikten sonra desteklerini alarak eylemlerini merkezi güç
üzerinden devam ettirmeye çalıştıkları ve destek alamadıkları için
darbenin başarılamadığı anlaşılıyor.
4. Tam aksine TSK’nın merkezi yapısına bağlı komutanların, özellikle 1.
Ordu Komutanı’nın direnişi kırılma noktası oldu.
5. 15 Temmuz darbe girişimi emir komuta dışındayken ve hala emir
komuta disiplini içinde hareket eden TSK unsurları tarafından
desteklenmediği için bastırılabildiği açıkken, TSK’nın gücü merkezde
toplayan yapısını değiştirmek, 15 Temmuz tipi bir eyleme kalkışılmasını
önleyebilir mi? Merkezi güç dağıtılmış olur ise, böyle başı bozuk bir
girişimi püskürtecek askeri güç elde kalır mı?
6. En kritik soruyu sorayım: KHK ile getirilen düzenleme, her ne kadar 15
Temmuz sonrasında yapılıyor olsa da, 15 Temmuz tipi bir eylemden,
yani emir komuta dışı bir darbeden ziyade, emir komuta düzeni
içindeki bir darbeyi önlemeyi hedefliyor gibi görünüyor.
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Böyle bir hareketten mi endişe ediyor siyasi iktidar? Böyle bir endişesi var
ise, TBMM ile paylaşması ve hep birlikte gereğinin düşünülüp yapılması
en doğrusu olacaktır. Elbette mevcut kadroyu veya bir ismi kastederek
yazmıyorum. Kişiye özel değil söylediklerim. Etkiye verilen tepkiden yola
çıkıyorum sadece.
Tabii Silahlı Kuvvetlerimizin harp imkan ve kabiliyetini ve motivasyonunu
kırmadan...
Hala aynı coğrafyada yaşadığımıza, çevremiz ateş çemberi, vatanımız
bölücü PKK ve sapkın IŞİD teröristlerinin hedefi olmaya devam ettiğine,
emperyal güçlerin planları değişmediğine göre, bunun olası darbe
girişimlerini önlemek kadar hayati olduğunu unutmayalım.
3 Ağustos
800.000

Tarihe dikkat. Yıl 1987... Askeriyeye yerleşmiş Fetullahçıları ayıklamak
için düğmeye basıldığı yazıyor. Hafızalar yanılır, arşiv yanılmaz. TSK’da bu
mücadele hep yapılır, böylece sızmanın Orduyu ele geçirmesi önlenirdi.
Ne zaman liyakatın yerini giderek mensubiyet aldı, ne zaman “bizden
- bizden olmayan” anlayışı hakim oldu, bu mücadele bitti. Gördük ki
ordumuz az kalsın teslim alınmak üzereymiş.
Sorunun adını doğru koyalım ki tedavi doğru olsun. Mesele kurumsal
yapı değil, mesele o yapıyı hangi zihniyetle işlettiğimiz. O sebeple gece
yatıp sabah kalkıp geri dönülmez değişiklikler yapılmamalı.
Hepimizin ama hepimizin dersler alıp layık olanın layık olduğu yere
gelmesini sağlayacak zihniyeti benimsememiz gerekli.
Partiye, cemaate, tarikata bağlılık gibi bir ölçü kesinlikle terk edilmeli.
Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılık ise ön koşul olmalı.
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4 Ağustos
400.000

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KAPATILIYOR
Bu yetkilerle donatmayın, memlekete ve millete zarar verirsiniz demiştik.
(http://www.barobirlik.org.tr/Detay22864.tbb )
Dediğimiz oldu. İnternette yapılan her ziyareti ve iletişimi kaydeden TİB’in
bu yapısının ülke açısından tehdit oluşturduğu görüldü ve kapatılması
için düğmeye basıldı.
Başa geldikten sonra görmek değil başarı; başa gelmeden öngörmek
lazım.
Hayır, asla her şeyi biz biliriz iddiasında olmadım, olamam. Kimse her
şeyi bilemez. İstişare bu yüzden önemlidir, vazgeçilmezdir. Sadece sizin
gibi düşünen, hatta sizi doğrulamaya çalışanlarla yaptığınız istişare
yetmez. Sizden farklı düşünenlerle görüş alışverişinde bulunmazsanız,
hata yapmanız kaçınılmazdır.
Eskilerin şu sözünü unutmamak lazım:
Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan çıkar.
Yani;
Hakikatın şimşeği, fikirlerin çarpışmasından çıkar.
7 Ağustos

250.000

EVET, ANLAMAK İSTEMEYENLER İÇİN BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM.
EN ÇARPICI ŞEKİLDE.
HER KİM Kİ FETÖ SORUŞTURMALARINDA GÖREV ALACAK AVUKATLARI
HEDEF GÖSTERİYOR, ONLARA BASKI UYGULUYOR, TEHDİT EDİYOR;
BİLİN Kİ O KİŞİ BİLMEDEN VE BELKİ DE BİLEREK FETÖ’YE HİZMET
EDİYORDUR.
Avukat, adil yargılamanın güvencesidir
Adil yargılama olmadan, kim suçlu kim iftiraya uğramış veya suç
işlememiş bilemeyiz.
Sistemden avukatı dışlamak isteyenler, suçlunun suçsuzdan ayrılmasını
imkansızlaştırmaktadır. Bilerek veya bilmeyerek.
Peki bundan kim yararlanır. Boğazına kadar suça gömülmüş olan FETÖ!
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7 Ağustos
Bugün tarihi bir gün. Umut dünden daha parlak.
650.000

Hayır, hemen olumsuzluklar, kötüniyet tellallıkları yapılmasın. İhtiyaç
duyduğumuz kucaklaşma bu. Hep konuştuğumuz, bir türlü ulaşamadığımız.
Devamını sağlamak mı?
Hep birlikte başarmalıyız.
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9 Ağustos
300.000

Bugün Türkiye Barolar Birliği’nin 47. Kuruluş Yıldönümü.
Yönetim, denetim ve disiplin kurullarımız, Ankara’da bulunan baro
başkanlarımız ve eğitime gelmiş stajyer avukatlarımızla birlikte
Atatürk’ün huzuruna çıktık.
Kurucularımızı, önceki başkan ve yöneticilerimizi şükranla anıyorum.
Anıtkabir defterine yazdığım yazıyı bilginize sunuyorum:
BÜYÜK ATATÜRK,
Türkiye Barolar Birliği olarak 47. kuruluş yıldönümümüzde bir kez daha
huzurunuzdayız.
Şerefli ordumuzun içine sızmış teröristlerin yaptığı 15 Temmuz işgal
girişimini, Türk Milleti olarak püskürtmenin gururunu yaşıyoruz.
Şunu çok iyi biliyoruz ki, hukuk üstün olmazsa, çoğulcu katılımcı
demokrasi olmaz. Hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasi ise; bir
olmamızın, iri olmamızın, diri olmamızın, vatanımız ve milletimizle
bölünmez bütünlüğümüzün vazgeçilmez şartıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak hepimizin görevidir.
Bunun yegane yolunun, Atatürk ilke ve inkılaplarına şevkle sarılmak
olduğunu her geçen gün daha çok görüyoruz.
Dinlenmemek üzere yola çıktık, kudretli ışığınızla aydınlanan yolumuzda,
yorulmadan yürüyoruz. Devletimizin ve Milletimizin bekası için, yetmiş
sekiz milyon vatandaşımızı adalet paydasında kucaklaştırmaya kararlıyız.
Bu bilinçle; Size, hak ve özgürlüklerin savunucusu avukatlar olarak bir
kez daha söz veriyoruz. Türk Milleti, el ele, omuz omuza menzile doğru
yürürken, bizler en önde koşmaya devam edeceğiz.
Kimsenin kuşkusu olmasın, çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkmayı
başaracak olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacaktır.
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11 Ağustos
150.000

Rusya ile ilişkilerin düzelmesi olumlu. Biz demiyor muyuz yurtta barış,
dünyada barış diye? Buna aykırı iş yapılınca eleştiriyorsak, buna uygun iş
yapılınca da tebrik etmemiz gerekir. Doğru iş yapıyoruz, olması gerekeni
yapıyoruz.
****
Bu süreçte, sanki kendi uzaydan Türkiye’ye teleskopla bakıyormuş,
Türkiye gemisinde değilmiş gibi, Putin hayranlığına kapılan ve Türkiye
Cumhurbaşkanına hakaret edenleri anlayabilmiş değilim. Bu eleştiri
değil, bir akıl tutulması.
*****
Rusya ile ilişkilerin bozulmasının sebebi, malum uçak düşürme
olayı. Türkiye, anladığımız kadarıyla, uçağın hava sahamız içinde
düşürüldüğü iddiasını haklı olarak sürdürüyor. “Düşürmeyebilirdik, bir
kez daha bakalım işin aslına” noktası etrafında dolaşıyoruz. Keşke uçak
düşürüldükten sonra o kadar kesin konuşmalar yapılmasa, “Rus uçağının
sınır ihlali ve uyarıları alıp almadığı durumunu inceliyoruz, sınır ihlali de
bu üzücü olay da olmamalıydı” gibi daha yapıcı cümleler kurulsaydı.
Diplomatlar, bu uyarıları yapmak için var, ya da öyle olmalı.
****
Uçağın sınırımıza girdiği ve düşürüldüğü o 17 saniye içinde Başbakanın
veya Cumhurbaşkanın “vur emri” vermesi fiilen mümkün değil. Vuran
pilotun, karargâhtan emir almadan tetiği çektiğine de ihtimal vermem.
Eğer öyle olsaydı, olayın hemen ardından Türkiye adına yapılan açıklamalar
bu kadar sert olmazdı, kuşkuya yer bırakırdı. Öyleyse soru, Türk pilot, o 17
saniye içinde uymakla yükümlü olduğu o emri hangi komutandan aldı, o
emir doğru bir emir miydi, olasılıklar hesaplanırken siyasi iktidarın böyle
bir olasılık için talimatı neydi? Zamanla öğreneceğiz sanırım.
***
Acaba Rusya ile ilişkiler, olay öncesine döner mi? İlişki düzeyi açısından
döneceğini sanıyorum. Çünkü hem Rusya’nın hem Türkiye’nin
menfaatleri bunu gerektiriyor. Ancak Türkiye neredeyse bir yıldır
Ortadoğu denklemlerinin içine aktif olarak alınmadı. Rusya da bu
dönemde Suriye’de epey mesafe katetti. İlişkiler ağını genişletti. Türkiye,
büyük ölçüde dışına çıkarıldığı Ortadoğu’yu planlama masasının
neresine oturabilir göreceğiz. 15 Temmuz işgal girişiminde uğradığımız
zarar, kuşkusuz enerjimizi ve gücümüzü içeriye yoğunlaştırmamızı
gerektiriyor. Ancak akıllı ve tarihsel gerçekleri bilen bir dış politikayla
etkin konuma gelebiliriz. Tabii TSK’nın caydırıcı gücünün yeniden tesis
edilmesi kaydıyla.
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****
Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşması, NATO’dan çıkmamızla, AB
adaylığından resmen vazgeçmemizle sonuçlanabilir mi? Hayır, öyle
olmaz, olmamalı. Rusya ile yakınlaşma ayrı, NATO ve AB ayrı. Birini
diğerine tercih etmek zorunluluğumuz yok. Yani Rusya’yla ilişkilerimiz
düzelirse, NATO ile bozulur denilemez. Biz, NATO ittifakının üyesiyiz,
Avrupa Konseyindeyiz ve AB’ye adayız. Bunun sebebi, güvenliğimiz ve
Anayasamıza göre hukukun üstünlüğüne dayanan çoğulcu katılımcı bir
demokratik devlet olmamız. Rusya’nın başını çektiği Şanghay Ekonomik
İşbirliği Örgütü, üyelerinin demokrasiyle yönetilmemesi sebebiyle
kuşkusuz Avrupa Konseyi’ne AB’ye bir alternatif olamaz.
***
Bu çerçevede bir kez daha hatırlatalım. Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğü, devletimizin ve Milletimizin bekası, hukukun
üstünlüğünü tesis etmemize bağlı.
Çünkü;
- Mücadele ettiğimiz terör örgütleri karşısında meşruiyetimiz aşınır, o
örgütler ise taban kazanır.
- 78 milyon Türk vatandaşı, sadece adalet paydasında kalıcı olarak
kucaklaşabilir.
****
Bu arada, ilk günden beri söylüyoruz. FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiye
dikkat. Bu konuyla ne ilgisi var demeyin. Olup biten her şey Ortadoğu’nun
yeniden planlanmasıyla ilgili. Türkiye, sahanın en güçlü oyuncularından
biri olma potansiyeline sahip. Türkiye’nin milli menfaatleri ile bölgede
etkin olan devletlerin bir kısmının menfaatleri ise çatışıyor. PKK, bazı
devletler için kullanışlı bir araç. Kendi de eninde sonunda devletleşmek
istiyor. FETÖ ise, devlet kademelerine sızmak yerine artık Türkiye’yi tek
başına yönetmek istedi ve işgal eylemine kalkıştı. Bağlantı gözümüzün
önünde duruyor.
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12 Ağustos
Niğde’deyiz.
150.000

Yollarına, sokak aralarına hendeklerin kazılmasına halkın izin vermediği
Kızıltepe’de hain terör örgütünün, hastane önünde bombalı araçla
yaptığı saldırıda şehit olan polis memurumuz Nurettin Tekin’in baba
ocağı Çiftlik ilçesine geldik.
Baro Başkanımız Av. Hüseyin Demirbilek, baro yönetim kurulu üyelerimiz
ve Niğdeli kardeşimiz Hulusi Özenle birlikteyiz.
Nurettin Tekin aslan gibi bir delikanlıydı. İki yıllık polisti. Yakışıklıydı.
İçinin güzelliği gözlerine yansımıştı. Ateş düştü. Tekin Ailesi için de zaman
durdu.
Şehidimize Allah›tan rahmet, anası Zöhre’ye, babası Mehmet Tekin’e ve
tüm ailesine sabırlar diliyorum.

12 Ağustos
400.000

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in baba ocağı Niğde Çukurkuyu›ya
geldik. Fadime Anadan, Hasan Babadan helallik istemeye, Türkiye’nin
kaderini değiştiren kahramanımızın kabrinde dua okumaya.
Ömer Astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı›nı almaya gelen işgalcilerin
sözde komutanını kapıda vurmuş olmasaydı, muhtemeldir ki karargah
düşecek, işgalci teröristler burayı üs yaparak eylemlerini başka bir
safhaya taşıyacaklardı.
Allah şehidimizin mekanını cennet kılsın, tüm ailesine sabırlar versin.
Minnettarız...
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Hasan amcanın bir talebi var yetkililerden. Niğde Havaalanı inşaatının bir
an önce bitirilmesi ve Şehit Assubay Ömer Halisdemir adının verilmesi.
Not:
Ev sahipliklerinden dolayı Niğde Baro Başkanımız Av. Hüseyin Demirbilek
ve yönetim kuruluna, geldiğimizi duyunca koşup gelen Nevşehir Baro
Başkanımız Av. Necmi Öncül’e; Çukurlu Belediye Başkanımız İleri Koçak’a,
eşlik eden civar belediye başkanlarımız Aktaş Belediye Başkanımız Yaşar
Çamur›a, Kemerhisar Belediye Başkanımız Beytullah Kirazcı’ya, Bozköy
Belediye Başkanımız Yalçın Tekeli’ye, Azatlı Belediye Başkanımız Şahin
Polat’a, Yıldıztepe Belediye Başkanımız Metin Akgümüş’e, Turgay Yıldız
Kardeşime tüm dostlara, Hulusi Özen’e ve Hilmi Güllü’ye teşekkür
ederim.
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17 Ağustos
150.000

Asrın iftirası balyoz, ergenekon, casusluk davalarının mağduru kahraman
subaylarımız topluca ziyaretimize geldiler. Kendileriyle 15 Temmuza
giden süreci ve çıkış yolunu konuştuk.
Hayatlarını vatana adamış, eğitimli, tecrübeli ve milli bu subaylarımız 15
Temmuzda, sonu parçalanmayla bitecek bir kanlı iç savaşın kıyısından,
daha doğrusu uçurumun dibinden döndüğümüze dair düşüncelerimizi
teyid eden değerlendirmeler yaptılar.
Her biriyle gurur duyuyorum.
Bu kahraman subaylarımız, vatana bağlılıklarının bedelini ödediler.
Kumpas zindanlarının boşalması için hep birlikte mücadele ettik. Bu milli
duruşla sonuç aldık. Şimdi FETÖ’yü de bu milli duruşla temizleyeceğiz.

19 Ağustos
250.000

Avukatları sistemden çıkartın FETÖ bayram eder. FETÖ’yü temizlemek,
suçluyu suçsuzdan ayırmak için avukatın etkin bir şekilde soruşturmalarda
yer almasını sağlamak zorundayız. Aksi takdirde FETÖ tüm dünyada
“mağdurum” propagandası yapacaktır.
Savunma yapan avukatlara FETÖ’cü muamelesi yapılması FETÖ’nün
istediği şeydir. Kim böyle yapıyorsa ya FETÖ’cüdür ya da bilmeden
hizmet ediyordur. Biz uygulamayı takip edeceğiz, buna uymayana çok
sert tepki veririz.
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19 Ağustos
650.000

Kurucu felsefe, çıkış yolu işte bu. Atatürk Cumhuriyeti’nin kuruluş
felsefesi.
Devletin bekası, vatandaşın güvencesi bağımsız, tarafsız, etkin yargılama
yapabilen, hesap verebilen YARGIYA bağlı.
20 Ağustos

450.000

Dünkü yanlış, bugünün yanlışına mazeret olamaz. Çünkü dünün yanlışı
bugüne mazeret olacaksa bizim yarını parlak bir şekilde inşa etme
ihtimalimiz kalmaz.

22 Ağustos
150.000

ADİL YARGILANMA OLMAZ İSE BUNDAN FETÖ YARARLANIR.
AVUKATLARIN ENGELLENMESİ DEĞİL, ALTLARINA KIRMIZI HALI
SERİLMESİ LAZIM. Bu soruşturmaları güvenilir kılacak, avukatlar.
Suçlu ile suçsuz mutlaka birbirinden ayrılmalı.
***
FETÖ’NÜN EN BÜYÜK HAYALİ, BAŞLAYAN SORUŞTURMALAR
DİZİSİNDE KURUNUN YANINA BOLCA YAŞIN DA YANMASI.
Torbanın içine ne kadar FETÖ’cü olmayanı atarsanız, kısa-orta vadede ve
özellikle uluslararası kamuoyu gözünde FETÖ’cüler aklanmaya başlar.
100.000’i yakalayacağım diye, 100’ü elden kaçırmak olmaz!
***
TÜRKİYE UZUN SÜRE ÇOK KUTUPLAŞTI, BİRBİRİMİZDEN NEFRET
ETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİK.
Devletin üstün menfaatini ilgilendiren bir konuyu bir insana duyulan
koşulsuz sevda ya da koşulsuz nefret üzerinden tartışamazsınız.
Bazıları bunun üzerinden tartıştığı için 15 Temmuz’da ne yaşadığımızı
göremiyorlar.
*****
DEVLETTE KÜSLÜK OLMAZ.
Devletin işleyişinde sorumluluğu olan kişiler, makamları ziyaret eder. O
makamlardır saygı gösterilen, o makamlardır ilişki kurulan. Konu komşu
gezmesi değildir bu.
***
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15 TEMMUZ’UN NE OLDUĞUNU ANLARSAK HER ŞEY ÇÖZÜLECEK
15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz, darbe
girişimi yoluyla Türkiye’yi 24 saat içerisinde bir kanlı iç savaşa sürükleme
projesiydi.
***
BU, BÜYÜK BİR PROJE; BU, TÜRKİYE’YE KÜRESEL BİR SALDIRI
Darbe başarılı olsaydı bir kukla devlet kurulacaktı.
***
NEFRETİMİZ DE, KOŞULSUZ SEVGİMİZ DE HERHALDE VATAN
SEVDAMIZDAN DAHA BÜYÜK DEĞİL.
***
ANKARA’DA JETLER UÇMAYA BAŞLADIKTAN HEMEN SONRA 79
BAROMUZ ADINA DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ AÇIKLAMASI YAPTIK
***
YARGI BAĞIMSIZ OLMAZSA BİZ BU GEMİYİ YÜZDÜREMEYİZ.
Diken battığı yerden çıkartılır. Diken, yargıdan battı. FETÖ yapılanması
önce yargıyı ele geçirdi.
***
SİYASET YAPAN YARGI DA, SİYASETİN EMRİNE GİRMİŞ YARGI DA
İSTEMİYORUZ!
Bunda anlaşamayacağımız ne var?
***
YAPILAN SORUŞTURMALARDA KİM FETÖ’CÜ, KİM DEĞİL AYIRMAMIZ
LAZIM
***
BİZ AVUKATLAR, GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYACAK EN
ÖNEMLİ İŞİ YAPIYORUZ.
‘En çok FETÖ’cüyü ben yakaladım’ diyenlere, ‘Delilin nerede, tartışalım
bakalım’ diyecek olan kişi avukattır. Yani avukatlar sayesinde suçlu ile
suçsuz ayrılabilir.
***
DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA DA İNANILMAZ BİR LİNÇ
KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI BİRİLERİ.
Sonuç; özel görevli mahkemelerin kaldırılmasını, bu davaların kumpas
olduğunu en başından beri savunan bizler elbirliğiyle sağladık.
***
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YÜREKTEN İNANDIĞIM BİR CÜMLE VAR: VATAN SÖZ KONUSUYSA
GERİSİ TEFERRUATTIR
***
BİZİM, YANİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN VE BAROLARIN
DEMOKRASİYİ VE İNSAN HAKLARINI KORUMA GÖREVİMİZ VAR, BİZ
BU GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK.
***
KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ ÖMER HALİSDEMİR’İN NİĞDE ÇUKURLU’DAKİ
BABA EVİNİ VE ANKARA’DAKİ EVİNİ ZİYARETİMDE TÜM AİLEDE
TARİFSİZ BİR ACI VE TARİFSİZ BİR GURUR HİSSETTİM.
Ömer Halisdemir, bu ülkenin kaderini değiştirmiş insandır. Eğer o emri
yerine getirmeseydi bugün çok farklı olurdu.
***
TÜRKİYE İÇİN DOĞRUNUN NE OLDUĞUNU İSTİŞARE EDEREK,
KONUŞARAK BULALIM.

1 Eylül
250.000

Adil bir Adli Yıl olması dileğiyle...
ADALET GÜCÜ BAĞIMSIZ OLMAYAN BİR MİLLETİN DEVLET HALİNDE
DEVAMI KABUL OLUNMAZ
Mustafa Kemal ATATÜRK
Bireyin özgürce ve refah içinde yaşayabilmesi için DEVLETİN BİRLİĞİ,
Devletin birliği için 79 milyon vatandaşımızın her türlü ayrımcılıktan
korunması ve kucaklaşması,
Bunun için çoğulcu - katılımcı DEMOKRASİ,
Çoğulcu - katılımcı demokrasi için
LAİK DÜZEN,
SOSYAL DEVLET ve
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ,
Hukukun üstünlüğü için ADALET,
Adalet için, suçlunun suçsuzdan, haklının haksızdan ayrılabilmesi,
Suçlunun suçsuzdan, haklının haksızdan ayrılabilmesi için ADİL
YARGILAMA,
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Adil yargılama için, bağımsız, tarafsız, avukatın etkin olduğu, hesap
verebilen bir YARGI,
Böyle bir yargı için KUVVETLER AYRILIĞI,
Kısacası;
BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ ile REFAHI
ve
DEVLETİN BİRLİĞİ İÇİN;
LAİKLİK,
KUVVETLER AYRILIĞI,
BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI,
YARGININ HESAP VEREBİLİRLİĞİ,
ADİL YARGILAMA,
SAVUNMA HAKKI,
ETKİN AVUKAT....
Avukat, hakim, savcı bütün meslektaşlarımız ile vatandaşlarımızın 20162017 ADLİ YILINI, adaletli bir yıl olması, yargının ve meslektaşlarımızın
sorunlarının çözülmesi dilekleriyle kutluyoruz.
15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Bu trajik olayı
gerçekleştiren suç örgütünün devletimizin içine Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş temellerinin zayıflatılması ve LİYAKAT sisteminden sapılması
sonucunda yerleşebildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyoruz.
Tekrarlanmasının önlenmesi için bu temellere ve liyakat sistemine sahip
çıkılması zorunluluğunu ifade ediyoruz.
Görev şehidi meslektaşlarımıza rahmetler diliyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, devletimizin
tüm kurucuları ile göğsünü bizlere siper etmiş şehitlerimizi rahmet ve
minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

191

2 Eylül
100.000

Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yaptığımız 33. Baro Başkanları
toplantısındayız.
OHAL sürecinde yürüyen soruşturmalarda adil yargılama açısından
görülen sorunları paylaşıyor, çözümleri masaya yatırıyoruz.
Hakim ve savcı açığının, avukat meslektaşlarımızla eskisinden çok daha
kaliteli bir yargıyı sağlayacak şekilde giderilebileceğini konuşuyoruz.
Avukatlık sınavı yine gündemimizde.
Stajyerliğe kabulde kota uygulamasını ve asgari puanın yükseltilmesini
tartışıyoruz.

5 Eylül
100.000

Yargıdaki tecrübeli hakim ve savcı açığı, F-16 pilotu açığımız kadar
önemlidir. Bu sebeple; kıdemli avukatların dahi kıdemlerine uygun
kadrolarla hakim - savcılığa davet edilmesi düşünülmelidir.
Urfa Barosu’na yaptırdığımız sosyal tesisin açılışında Cumartesi günü
dile getirdiğim, ertesi gün Batman Baromuzun açılışında tekrarladığım
önerimize ilişkin gazete haberini bilgilerinize sunuyorum.
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6 Eylül
250.000

FETÖ’YÜ BİLİYORUZ DA FETÖ’CÜ KİMDİR, NASIL TESBİT EDİLİR?
Dilim döndüğünce bir kez daha anlatayım.
İlk olarak şunu genel olarak kabul ediyoruz değil mi? 15 Temmuz darbe
girişimi, Fethullah Gülen›in örgütü tarafından yapılmıştır.
Peki bundan sonra ne yapılacak?
-Bu örgütün üyeleri bulunacak,
-Cezalandırılacak,
-Devlet kademelerinden ayıklanacak.
İşte dananın kuyruğunun koptuğu an bu an.
FETÖ’yü biliyoruz da, FETÖcü kimdir?
15 Temmuz’da suçüstü yapılanların dışında, kimin kim olduğunu tesbit
çok zor. Darbe girişimi gecesi kimin emir veren, kimin terör harekatına
(yani teröre karşı bir operasyona) ya da tatbikata katılıyoruz gerekçesiyle
verilen emri yerine getiren olduğunu tesbit dahi hiç kolay değil.
Örnekler vereyim.
Çocuğunu cemaat okuluna göndermiş olmak örgüt üyeliği için yeter mi?
Bu okullar ruhsatlı çalışmıyor muydu? Şehrin en iyilerinden değil miydi?
Demek ki başka deliller lazım, bir kişiye örgüt üyesi diyebilmek için.
Filanca derneğe bağış yapmış olmak, emir komuta zincirine dahil
olunduğunu ispatlar mı? Devletten, belediyeden ihale almak, devlet
kademelerinde yükselmek için bir dönem bu bağışların zorunlu olduğunu
duymuyor muyduk?
FETÖ soruşturmalarını yürüten sayın savcılara bir kez daha hatırlatmada
bulunayım.
Toplum, siyasal iktidarı destekleyenler ve FETÖcüler diye ikiye ayrılmıyor.
O sebeple, “muhalif” dediğiniz herkesi FETÖcü diye damgalamanızı
isteyenleri dinlemeyin. Bilin ki bunu yapmanızı en çok FETÖ istiyor.
Delilsiz, duyumla söylentiyle iş yapmayın. Zaten derin FETÖcüler muhalif
görünümlü değil ki. Siz iyisi mi en çok bağıranlara bir daha bakın. Bakın
bakalım ne zaman bağırmaya başlamışlar.
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Şuna benzer mağduriyet hikayeleri giderek artmaya başladı, gidiş iyi
değil. Devlet memuru adamı içeri aldınız çocuğu filanca okulda okudu,
falanca derneğe üye oldu diye. Maaşıyla alabileceğinden daha fazlası
olmayan malına mülküne tedbiren el koydunuz. Eşini KHK ile açığa
aldırdınız. Aileyi bebeğine mama alamaz hale getirdiniz.
Bu iş, delilsiz dayanaksız söylentilerle, hatta bizzat FETÖcülerin
iş yaygınlaşsın, masumlara bulaşsın diye ürettiği sahte delillerle
yürütülmeye ve zulme dönüşmeye başladı. Söylentiler, şikayetler,
mağduriyetler artıyor. Bumerang geri döner. Yapmayın, FETÖ’nün
istediğini yapmayın Allah aşkına, ders alın. Gelin hep birlikte şu hain
yapıyı akıllıca temizleyelim.
O yüzden; adil yargılama, etkin savunma, etki altında kalmadan karar
veren bağımsız tarafsız mahkemeler...

8 Eylül
200.000

KAMUDAN İHRAÇLARA YENİDEN İNCELEME
Dün hükümet açıklama yaptı. Kamudan ihraç edilenlerin durumu yeniden
gözden geçirilecekmiş. Yanlışlık yapıldığı görülenler aynı yöntemle geri
alınacakmış.
( http://mobil.hurriyet.com.tr/magdur-talimati-40218841 )
Olumlu buluyorum. Her gün neredeyse yüzlerce mektup, E posta, telefon
geliyor bana da. İnsanlar mağduriyetlerini anlatıyor, çözüm arıyor.
Kim kimdir, çoğunu bilmek mümkün değil. İlgili makamlara üst yazı ile
aktarıyoruz biz de. Ancak bildiğim şu, en yetkililerin artık ifade ettiği üzere
iftira mekanizmaları fazla mesai yapıyor, yerel düzeyde siyasi muhalifler,
ticari ya da akademik rakipler jurnalleniyor, mağduriyet şikayetleri çığ
gibi artıyor.
Sonuçta hem gerçek FETÖcüler arada kaynıyor hem durup dururken
onbinlerce insan ve onların aileleri, yani yüzbinler, devletlerine karşı
soğuyor. Hem de “milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz
şu günlerde” cümlesinin dillere pelesenk edildiği şu günlerde!
Hükümetin, kamudan ihraç edilenlerin durumunu tekrar inceleyecek
olması iyi, ancak bu yetmez.
Hemen her konuşmamda ve yazımda ifade ettiğim şu; bu mağduriyetin
giderilmesi için etkin ve güvenilir yargı yolunun açık olması zorunlu.
Yürütmeyi durdurma tedbirine konulan Anayasaya aykırı yasak
kaldırılmalı, hakimler ihraç işlemini iptal edersek bizi de FETÖcü diye
damgalarlar endişesinden kurtarılmalı.
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En önemlisi, en kısa zamanda Anayasa değiştirilerek yargı bağımsız,
tarafsız, adil yargılama yapar ve güven verir hale getirilmeli.
Bu, F Tipi Gladio yapılanması ve bölücü terör örgütü gibi örgütlerle
mücadelede kalıcı başarı elde etmenin de ön şartıdır.
NOT:
-Benzer mağduriyetler, ceza soruşturmalarında ve tutuklamalarda
da tahammül edilmez boyutlarda. Hakim - savcılar tedirgin, ya biz de
suçlanırsak diye.
-Dün, F Tipi yapılanmayı ilk deşifre edenlerden gazeteci Yavuz Selim
Demirağ gözaltına alındı. Yok artık! İyilik perisi, F Tipi Gladio’ya dile
benden ne dilersen diye sorsa, F Tipi’nin tutuklanmasını isteyeceği kişi
Yavuz’dur. O kadar yani. Neyse ki salıverildi.
-Yapılan bu vahim hata, her gözaltıya ve tutuklamaya, bir kez daha soru
işareti konulmasına sebep oldu.
9 Eylül
200.000

Bugün akşam üzeri Antalya’da avukatlara yönelik OHAL soruşturması
konusunda bilgi almak üzere yönetim kurulu Divan Üyelerimizden Av.
Erdal Sabri Güngör ile Antalya’ya geldik.
İlk olarak, önceki görev yerlerinden de tanıdığım ve hukukçuluğunu takdir
ettiğim Antalya Başsavcımızdan bilgi aldık. Kendileriyle düşüncelerimizi
paylaştık.
Ardından Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunduk.
Bakış açımız şudur:
1. Hiçbir avukat, aldığı davalar ve savunduğu müvekkilleri sebebiyle
suçlanamaz. Bir kez buna prim verildi mi, o toplumda hukukun yerini
linç kültürü alır.
2. Avukatlık hizmeti ayrı, suç örgütü üyeliği ayrıdır. Aynı cümlede
kullanılması bile inciticidir.
3. Suç örgütü üyeliğinden söz edilebilmesi için, suç işlemek için kurulmuş
bir örgütün içinde, örgütün suç işlemek için kurulduğunu bilerek, emir
komuta zincirinde yer almak gereklidir.
4. O sebeple sadece Antalya’da değil, tüm Türkiye’de kimin hangi delille
tutuklandığını, bir ömür biriktirilen itibarların haklı olarak mı haksız
olarak mı insanların elinden alınmak istendiğini görmek istiyoruz.
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5. Taleplerimiz; (a) herkesin ama herkesin, hakkındaki aleyhe olduğu
delilleri bilerek kendilerini savunmalarının sağlanması, dosyalardaki
gizlilik kararlarının kaldırılmasıdır. (b) Adil yargılama hakkına
koşulsuz saygı gösterilmesidir. (c) İnsanların lekelenmeme haklarının
korunmasıdır. (d) Her soruşturmanın şaibeli olmasına sebep olacak
avukat - müvekkil görüşmelerindeki kısıtlamalara son verilmesidir.
(e) Adil yargılama olmaz ise, fırsatçıların iftiraları ile suçlanan masum
kişilerin, terör örgütü üyelerinden ayrılmasının mümkün olmadığının,
bunu ise en çok terör örgütlerinin istediğidir.
“At izi ile it izi”ni birbirinden ayıracak olan bağımsız, tarafsız, adil yargılama
yapan, hesap verebilen, savunmanın etkin olduğu bir yargıdır. İnsanlık
tarihinin bu soruna binlerce yılın birikimiyle bulduğu tek çözüm budur.
Antalya Başsavcımıza ve Antalya
bilgilendirmeleri için teşekkür ederiz.

Barosu

Yönetim

Kurulu’na

Soruşturmanın kısa sürede neticelendirilmesini ve delilleri kendimiz de
görmeyi bekliyoruz.

21 Eylül
150.000

Uluslararası Barolar Birliği’nin yıllık toplantısı için ABD’nin başkenti
Washington DC’deyim. Genel sekreterimiz Sayın Güneş Gürseler ve
ekibimizle birlikte.
Yıllık toplantıya dünyanın her yerinden 6000’in üzerinde avukat geliyor.
Dünyanın hemen hemen bütün barolar birliği başkanları burada. 6 gün
sürecek toplantılar dizisinde 200’ün üzerinde mesleki- bilimsel panel ve
konuşma olacak. Bu yıllık toplantı her yıl bir ülkede ve kıta değiştirerek
yapılıyor. Dünyanın en büyük mesleki olaylarından biri olarak kabul ediliyor.
Bahsettiğim mesleki- bilimsel panellerin/ toplantıların dışında, bire
bir veya gruplar halinde yüzlerce binlerce özel toplantı ve resepsiyon
da yapılıyor. Asıl ilişkiler buralarda kuruluyor. Bu sene Türkiye’den
katılım geçen senelere göre biraz daha yüksek. Ancak sayının mutlaka
artması, özellikle genç meslektaşların katılımının arttırılması lazım.
Önümüzdeki sene için bu konuda Uluslararası Barolar Birliği ile bir proje
geliştirebileceğimizi düşünüyorum.
Biz de bu toplantıları vesile kılarak çok sayıda özel toplantı yapıyoruz.
Toplantıların ana konusu, elbette 15 Temmuz darbe girişimi ve
sonrasında Türkiye. Anlatıyoruz, sorularını cevaplıyoruz.
Pazar günü IMF Başkanı Lagarde’ı dinleme ve kısa bir görüşme yapma
imkanımız oldu.
Pazartesi günü elçiliğimizin tarihi rezidans binasında ses getiren bir
resepsiyon verdik. Yer durumu sebebiyle 200 kişiyi davet etmemize
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rağmen, Türkiye’ye ilginin çok olması sebebiyle bu sayının üzerinde rağbet
gördü. Orada da uzun uzun anlattık, konuştuk. Dedim ya, birebir ilişki.
Yine pazartesi günü Amerikan Barolar Birliği Başkanı ve heyetiyle kendi
binalarında çok uzun bir görüşme yaptık. Ardından ABD Senatosu
Adalet Komisyonu önceki başkanı, önceki dönem Cumhuriyetçi Senatör
Jon Kyle ve ekibiyle soru cevaplı çok uzun bir değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdik.
Eğer Türkiye’nin hukuk sistemi güven vermezse yabancı yatırım gelmez.
Yani konu sadece avukatlarla ilgili değil. Her vatandaşın refahıyla ilgili.
Hane halkının gelir düzeyiyle, iş bulma ve alın terinin karşılığı bir aylığı
alıp alamayacağıyla ilgili.
Dün öğlen saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaydık. Türkiye masasını
da içine alan Güneydoğu Avrupa İşleri Ofisi’nin başkanı Mark Libby ve
ABD Adalet Bakanlığı temsilcisi, Türkiye uzmanı John Jasik ile faydalı bir
toplantı gerçekleştirdik.
Öğleden sonra Alman Barolar Birliği Başkanıyla çok uzun konuşma
fırsatımız oldu. Faydalı geçti. Sabah da, Clinton›ın kazanması durumunda
dış politika ekibinde yüksek düzeyde bir görev alacağını tahmin ettiğim
oldukça genç ama inanılmaz bilgili ve yürekten Türk dostu olan Dr.
Joshua Walker’la kahvaltıda buluşup, bir beyin fırtınası yapmıştık.
Akşam ise ABD Kongre Binasında idik. Amerika’daki Türk Koalisyonu
adındaki sivil toplum örgütü bizim adımıza bir resepsiyon düzenledi
Kongre›de. Koalisyonun başı Lincoln McCurdy’ye, ekibine ve onunla
birlikte harikalar yaratan LB Uluslararası Çözümler›in başkanı Lydia
Borland’a teşekkürler.
Çok sayıda senatör ve kongre üyesinin ekip başları, yardımcıları geldi.
Teknik ve önemli konuları sordular, anlattık.
Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’nde Türkiye’nin ağır şekilde eleştirildiği
komite toplantısında etkin rol oynayan Kongre üyeleri Cumhuriyetçi
Ed Royce’un ve Cumhuriyetçi Dana Rohrabacher’in ekiplerinin önemli
bir üyesi olan Scot Cullinane’e bambaşka bir bakış açısını anlatmayı
başardığımızı sanıyorum. Konuşmadan, anlatmadan, iletişim kurmadan
uzaktan sövüp sayarak, hamasi nutuklar atarak olmuyor. Devletlerin
dost ya da düşmanlarının olmadığını, sadece milli menfaatlerinin
olduğunu unutmamak lazım.
Kongredeki resepsiyona katılan dış ilişkiler komisyonu üyesi ve kobi
komisyonu başkanı Kongre Üyesi Steve Chabot ile oldukça uzun sohbet
ettik. Silahlı kuvvetler komisyonu üyesi Kongre Üyesi Jeff Brabant’ın
samimi olduğunu düşündüğüm sorularını cevapladık. Kongre Üyesi
Frank C. Guinta’ya düşüncelerimizi anlattık.
Elçilik rezidansında verdiğimiz resepsiyonu ve gelecek toplantıları sırayla
paylaşacağım.
Sağlıcakla kalın dostlar...
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22 Eylül
ABD’nin başkenti Washington DC’deki toplantılarım devam ediyor.
150.000

Carnegie Endowment for International Peace adlı çok etkili düşünce
kuruluşunun daveti üzerine Türkiye’ye ilişkin düzenledikleri yuvarlak
masa toplantısına tek konuşmacı olarak katıldım.
Darbe girişimini, darbeye kalkışan F Tipi yapılanmayı, darbe girişimi
sonrası yaşadıklarımızı ve adil yargılamaya ilişkin sorunları içeren sunuş
konuşmamı yaptım. Ardından
toplantıya katılan otuzun üzerinde uzmanın sorularını cevapladım.
Kuşkusuz zor bir ortam ve zor konular.
Türk sivil toplumunun büyük ölçüde ilgisiz bıraktığı, F Tipi yapılanmanın
uzun yıllardır son derece etkin propaganda yaptığı bir sivil toplumla
karşı karşıyayız.
Sivil toplumlar arasında ilişkiyi, devletler ve hükümetler arası ilişkiden
ayırmak zorundayız. Atatürkçüyüm diyen herkes,
Atatürk’ün toplumlar arası ilişkileri geliştirmek için ne büyük çaba
harcadığını mutlaka bilmeli.
Benim, içinde bulunduğumuz zor durumdan çıkış için bildiğim tek yol ise,
Türkiye’de hukukun üstünlüğünün güvencesi olacak tarafsız, bağımsız,
şeffaf ve hesap verebilir bir yargıyı inşa etmek.
Kim yapacak, nasıl olacak demeyelim. Biz yapacağız, bıkmadan
usanmadan yılmadan çalışarak başaracağız diyelim. İlk adım ise, hukukun
üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı sağlanmaz ise; kimse için güvenilir ve
aydınlık bir geleceğin olamayacağını, ülkemizin tek parça kalamayacağını,
özgürlükler meselesinin bir süre sonra ekmek meselesine dönüşeceğini
anlamak.
Bunu anladıktan ve anlatmaya başladıktan sonra, devamı gelecektir.
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24 Eylül
100.000

1. Uluslararası Barolar Birliği toplantılarının İDARİ toplantı kısmında
söz alarak, toplantıya katılan bütün barolar birliği başkanlarına 15
Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimini anlattım.
2. Bu noktaya gelmemizin sebebinin demokrasinin ve hukuk devletinin
taşıyıcı kurumlarının yıpratılması olduğunu söyledim.
3. ÇIKIŞ YOLU’nun da yanlışları düzeltmekten, hukuk devletini
güçlendirmekten geçtiğini açıkladım.

27 Eylül
100.000

Avukatların özellikle ceza ve tutukevlerinde yaşadıkları sorunların
çözümüyle ilgili Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek’le bir
görüşme yaptık.
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29 Eylül
800.000

Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. 1. Dünya Savaşı sonunda
sadece İç Anadolu’ya hapsedilmiş bir milletin kurtuluş mücadelesi
sonunda tekrar kazandığı Anadolu ve Trakya’ya sahip olduğunun
belgesidir.
“Lozan’da imparatorluğu verdiler” iddiası, en hafif ifadeyle derin bir
bilgisizliğin dışa vurumudur.
“Seslensen sesin duyulacak” denilen Ege adalarını alamadık serzenişinin
muhatabı Abdülhamit, sebebi ise gölgesinden korkan despot sultanın
donanmayı Haliç’te çürütmesidir. Milli Mücadele kahramanlarının elinde
savaş gemisi ve yeterli asker mi vardı ki, alsalardı.
Dünyanın gördüğü en büyük asker ve devlet insanlarından olan
Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkelerini felakete sürüklemeye pek hevesli
maceraperestlerden farkı, kahramanlığının yanında nerede durması
gerektiğini bilmesidir.
Emevi camiinde cuma namazı kılacağız diye Türkiye’yi Ortadoğu’nun
kanlı bataklığına dönüştürmek üzere olanların kendileri ve ülkeleri için
en hayırlı olanı, bir an önce Atatürk’ten ders almaları olacaktır.
11 Ekim

150.000

F TİPİ GLADİO’NUN EKMEĞİNE TEREYAĞI SÜRMEK
Avukatların tutukevinde OHAL kapsamındaki
şüphelilerle görüşmesi çağdışı şekilde engelledikçe:

soruşturmalarda

1. Kimse itiraf veya örgütün çökertilmesini sağlayacak ifadeler
beklemesin.
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gelecek ve tarihte görülmemiş
sayıda mahkumiyete hazır olsun.
Emin olun F Tipi örgüt, avukatlık hizmetinin ve savunma hakkının
sınırlandırılmasına bakıp, soruşturmaların gölgeleniyor olmasından
nasıl da mutlu oluyordur!
F TİPİ YAPI, SAVUNMA HAKKI SEBEBİYLE DEVLETİN İÇİNE YERLEŞMEDİ.
F TİPİ YAPININ DEVLETTEN TEMİZLENMESİ, SAVUNMA HAKKI YOK
EDİLEREK SAĞLANAMAZ.
SUÇLUYLA SUÇSUZ, SAVUNMA HAKKI OLMAKSIZIN BİRBİRİNDEN
AYRILAMAZ.
F TİPİ GLADİO’NUN İSTEDİĞİ TAM DA BUDUR!
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12 Ekim
200.000

KUMPASIN ÖNÜNÜ AÇARSINIZ
CMK değiştiriliyormuş.
Bilgisayarlara, sahibine hard-diskinin imajı (kopyası) çekilip verilmeden
el konulabilecekmiş.
SONRA BİRİLERİ İÇİNE İSTEDİĞİNİ YÜKLESİN, KUMPASI KURSUN.
Hiç mi ders almadınız?

14 Ekim
250.000

GEÇİCİ OHAL’İ KALICI HALE GETİRMEK. ADALETİN KALAN ÜÇ BEŞ ÇİVİSİNİ
DE SÖKMEK.
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) değiştiriliyormuş.
Polis, yakalayıp ifadesini aldığı ve saldığı bir kişiyi, aynı sebeple (aynı suç
iddiasıyla) bir kez daha yakalayıp ifadesini alabilecekmiş.
Bu, 1992 yılına kadar böyleydi. Uygulama da şöyle: Polis yakalar, yasal
gözaltı süresi dolduğunda salar, karakolun karşı kaldırımına geçtiğinde
tekrar yakalar ve gözaltı süresini baştan başlatırdı, isterse.
Bu kötüye kullanmayı önlemek için, aynı soruşturmada bir kez daha
yakalanıp ifadesi alınacaksa kişinin, bu defa Cumhuriyet Savcısı emri
gereksin dendi. Yıl 1992. 24 sene önce.
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Devletin yetkisi kısıtlanmadı. Savcının yetkisine sahip çıkması sağlanarak,
kişilerin hukuki güvenliği arttırıldı. Terörle mücadele de zaafa uğramadı.
Şimdi bu dersler alınmamış mı olacak? Bir anda 24 sene geriye mi
gideceğiz? Bu düzenlemenin F tipi örgütü çökertmekle ne ilgisi var?
Savcılar görevlerini yapmaya devam etse olmuyor mu! İnandırıcı değil.
Geçici OHAL dönemi kalıcı hale getirilmemeli.
Siyasi iktidara sesleniyorum. Türkiye’yi açık hava hapishanesine çevirip
yaşanmaz hale getirmeyin. Yönetemezsiniz. Böyle yaparak iç barışı
sağlayamazsınız. Eninde sonunda halkı devletle karşı karşıya getirirsiniz.
Yapmayın. Bugüne kadar söktüğünüz çivileri yerine çakmamız gerekirken,
kalan üç beş çivisini de sökmeyin adaletin. Hepimiz aynı gemideyiz.
14 Ekim
650.000

ASKERİ HASTANELER
Kapatılmalarının hangi gerekçesi doğru? Hiçbiri!
Askeri hastaneleri kapatmak ordumuzu sahipsiz bırakmaktır.
Kapatmanın gerekçesi olarak ileri sürülen her mazeret gerçek dışı. Bu
konu bir bakanın iki dudağı arasına bırakılamaz. Bu, milletin meselesidir.
15 Temmuz kalkışmasına bu sorumsuzlukla, bu keyfiliklerle, bu “ben
bilirim” inadıyla, “varsın yeteneksiz olsun, önemli olan yandaşım
olsun”culukla geldik.
Ne cesaretle, nasıl bir aymazlıkla bunu sürdürüyorsunuz!
Sağlık Bakanı halkı yanıltmasın, çıksın televizyona bir eski GATA
komutanıyla, tartışsın. Biz de görelim kim haklı kim haksız.
Yılmaz Özdil’i okumanızı rica ediyorum. Dehşete düşeceksiniz.
http://www.sozcu.com.tr/…/yilmaz…/iste-gata-gercegi-1446352/
15 Ekim

300.000

Sağlık Bakanı Akdağ, GATA’nın ve askeri hastanelerin kapatılmasını haklı
göstermeye çalışırken şöyle diyor:
“Terör bölgesinde yaralananlar bakanlığa bağlı hastanelerde, üniversite
hastanelerinde tedavi edilmiştir, GATA’ya getirilen küçük bir kısımdır.”
Oysa, Ocak - Ağustos ayı arasında devlet veya üniversite hastanelerine
giden yaralı sayısı 119. Askeri hastanelere gelen yaralı sayısı ise 1523.
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Demek ki neymiş? Yaralı askerilerimizin büyük çoğunluğu askeri
hastanelerde tedavi görmüş.
Bu veriler yanlış ise, Sağlık Bakanı yanlış demeli ve doğru verileri kaynak
göstererek açıklamalıdır.
Bu veriler doğru ise, Sağlık Bakanı halkı yanlış yönlendirmekte, hastaneleri
başka gerekçeyle kapatmakta ve gerçek dışı mazeret üretmektedir.
Peki NEDEN?
PEKİ NEDEN!
Şehide, gaziye, vatana sahip çıkmak hamasetle olmuyor. Sorgulayarak,
sorarak oluyor.
https://www.google.com.tr/…/yilmaz-ozdil/iste-gata-ge…/amp/…
Not:
Bu hastaneleri FETÖ ele geçirmişti diyerek de olmuyor. Sağlık Bakanlığını
da, HSYK’yı da, Milli Eğitimi de, polis teşkilatını da ele geçirmişti, değil mi?
Kapadık mı? Kapamadık. Boş lafı bırakalım, memleket için doğru neyse
onu bulalım.

15 Ekim
350.000

EL KOYDUĞUNUZ ASKERİ HASTANELERİ TAM DOLU ÇALIŞTIRIRSANIZ
YARALANAN ASKERİMİZİ YATIRACAK YER BULAMAZSINIZ.
Askeri hastaneler ve GATA kapatılırken, askeri sağlık sistemi bilinçli
olarak itibarsızlaştırılıyor.
Deniliyor ki, askeri hastaneler keyfi bir şekilde tam dolu çalıştırılmıyordu.
İşin uzmanları diyor ki, askeri hastanelerde stratejik olarak hep belli
sayıda boş yatak tutulur. Savaşan veya her an savaşma ihtimali bulunan
bir ordunun askerleri için bu zorunludur.
Hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildikten sonra ise, yaralanan
askerlerin yer yokluğundan işinin ehli / vaka tecrübesi olan askeri
doktorlara ulaşmasında gecikme olduğuna, bu sebeple şehit verdiğimize
dair çok ciddi iddialar var. Bunların hiçbiri cevaplanmıyor. Cevap yerine
yetkililer sadece bağırıyor, laf kalabalığıyla ve suçlamalarla üste çıkmaya
çalışıyor.
Vatan sevgisi, sorgulamayı gerektirir.
Hamasetin Millete faydası yok.
Prof. Dr. Semih Dikkatli’nin Odatv’de yayımlanan makalesini okumanızı
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öneriyorum. Bunları bilelim ki hayal aleminde yaşamayalım, bize
söylenenlerin ne kadarı doğru ne kadarı değil, bilgiye dayanarak
yüzlerine vurabilelim.
http://odatv.com/gata-ve-askeri-hastaneler-neden-kapatilmam…
Not:
Bu hastaneleri FETÖ ele geçirmişti, ondan sivile verdik demek boş laftır.
Sağlık Bakanlığını da, HSYK’yı da, Milli Eğitimi de, polis teşkilatını da ele
geçirmişti FETÖ, değil mi? Kapadık mı? Kapamadık. Boş lafı bırakalım,
memleket için doğru neyse onu bulalım.
17 Ekim
350.000

Bugün 17 Ekim...
Dünya Astsubaylar günü.
Astsubaylar, dünyada tüm orduların belkemiği.
Biz de terörle mücadelede en çok şehit ve gaziyi astsubaylarımız
arasından verdik.
15 Temmuz hain darbe girişiminde, şehit olacağını bilerek öne atılan ve
tarihin akışını değiştiren Ömer Astsubaydı.
Bölücü terör örgütünün yıllarca neden bilinmez müsamaha gösterildiği
için inanılmaz boyutlara ulaşmış hazırlıklarına dayanarak başlattığı
kalkışmayı bastıran güvenlik güçlerimizin göz bebeği astsubaylarımız.
Hendek gerisinde vurulan ve yardım gelmesine hainlerin izin vermediği
askerimizi, polisimizi çekip çıkaran sağlıkçı astsubaylarımız.
Özlük haklarında büyük eşitsizlikler olan, haklı taleplerini bile şimdi
zamanı değil diye erteleyen astsubaylarımız.
Dünya Astsubaylar Günü’nde astsubaylarımıza bir kez daha teşekkür
ediyoruz.
Onların güçlü sesi TEMAD’ın (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) da 32.
kuruluş yıldönümünü kutluyor, değerli dostum Genel Başkan Ahmet
Keser’in şahsında yönetim kurulu üyeleri ile derneğe gönül vermiş tüm
TEMAD’lıları haklı mücadelelerinde yürekten selamlıyoruz.
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23 Ekim
200.000

Geçtiğimiz hafta Sivas’tan girdik, üç günün sonunda Uşak’tan çıktık…
Sivas’ta, Manisa’da ve Uşak’ta meslektaşlarımızla kucaklaştık, halkımızla
buluştuk. Her gittiğimiz yerde basın mensuplarının da sorularını
cevapladık.
Bu ziyaretlerimizin basına yansımalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Özetle, gazeteler şu görüşlerimize yer vermiş:
BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE…
Türkiye’de kuvvetler ayrılığını nasıl sağlayacağımızı somut bir şekilde
ortaya koymadan sistem tartışması yapılmasını doğru bulmuyorum.
Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, hesap verebilirliğini, şeffaflığını
nasıl sağlayacağımızı konuşmadan, başkanlık sistemi mi parlamenter
sistem mi tartışması anlamsızdır.
Eğer kuvvetler ayrılığı sağlanmadan başkanlık sistemine geçilirse
dünyadaki bütün örneklerinde görüldüğü üzere bu işin sonu diktatörlük
olur.
İDAM TARTIŞMASI ÜZERİNE…
İdam tartışması gündemde olduğu sürece dünyada F tipi suç örgütünün
yönetici ve mensuplarının Türkiye’ye iade etmesini kimse beklemesin.
Çünkü bu kişilerin dünyaya yapacakları savunma, “Türkiye’ye beni
gönderirseniz, siyasi sebeple idam ederler” olacaktır.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yanlışlığın olabileceği varsayıldığı
için mutlaka yargılamanın yenilenmesi gibi bazı çareler vardır. İdam
ettiğinizde yargılamayı yenileseniz ne olur ki? 15 Temmuz gecesi
darbecilerin karşısına çıkan subayların pek çoğu kumpas davalarında
suçlu bulunmuştu. O tarihte idam olsaydı hepsi bugün asılmış olurdu…
İdam, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ek protokolleriyle
yasaklanmıştır. İdamı geri getirmek Avrupa Konseyi’nden çıkmak
anlamına gelir.
Bugün Anayasa değiştirilip idam getirilse dahi 15 Temmuz günü
kalkışmaya katılanlara uygulanamaz. Çünkü geçmişe yürümez. O zaman
sormak lazım, kimi asacaksınız?
HAKİM AÇIĞI HAKKINDA…
OHAL sürecinde görevden uzaklaştırmalar nedeniyle çok büyük hakim
açığı oluştu. Bu açık, stajlarını dahi tamamlayamadan yemin ettirilen
hakim-savcı adaylarıyla tamamlandı. Bilgi ve tecrübe eksikliği her
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yerde büyük sıkıntı yaratıyor. Oysa binlerce kıdemli avukat sırf vatan
hizmeti yapmak adına hazır bekliyor. Hakim-savcılıkta bu kıdemli
meslektaşlarımızdan mutlaka yararlanılmalıdır.
Adalet mülkün temelidir. “Süreç içerisinde, nasılsa öğrenirler” denilerek,
hata yapılmasına peşinen göz yumulursa, vatandaşlarımız büyük zarar
görür.
ADİL YARGILANMA HAKKINDA…
Adil yargılama olmaksızın suçluyla suçsuz birbirinden ayrılamaz. Avukat
olmadan veya avukatın yetkileri sınırlanarak adil yargılama olmaz.
Terör örgütleriyle mücadelede başarı sağlanması için adil yargılanma
hakkına azami özen gösterilmelidir. Avukatın süreçten dışlanmasına
neden olacak hiçbir hukuksuzluğa hoşgörü gösterilmemelidir. Aksine
bir uygulama öncelikle gerçek suçlulara ve terör örgütlerine yarar.
26 Ekim
150.000

ASIL MESELE BAŞKANLIK VEYA PARLAMENTER SİSTEM Mİ? YOKSA
KUVVETLER AYRILIĞI MI?
DİKTATÖRLÜK GELİR Mİ?
1. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, hesap verebilirliği ve şeffaflığı
sağlanmadan,
2. Yargının keyfiliği önlenmeden;
3. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gerçek anlamda sağlanmadan;
4. Siyasi partiler kanunu değiştirilip parti içi demokrasi sağlanmadan;
5. Kontenjandan milletvekilliği kaldırılıp, ön seçim zorunlu hale gelmeden;
6. Başkanın her yüksek memuru ataması meclis onayına bağlanmadan,
7.

Kendi iradesine sahip milletvekillerinden oluşan meclisin
komisyonlarının başkanın memurlarını sorguya çekme ve gerçeği
öğrenme hakkı tanınmadan;

Yani;
Yargının, yasamanın ve vatandaşın başkanı denetlemesi sağlanmadan
BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLİR İSE, DİKTATÖRLÜK gelir.
Haydi gelin bunları konuşalım. Gerisi sörvayvır veya moda yarışması
yorumlarından daha anlamlı olmuyor.
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29 Ekim
150.000

Cumhuriyet, vatanımızla, milletimizle bölünmez bütünlüğümüzdür.
Cumhuriyet, dünden ders almak, daima ileriye yürümektir.
Cumhuriyet, geleceğimizin güvencesidir.
Çünkü bizim Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Türkiye Cumhuriyeti’nde;
79 milyon vatandaşımızı kucaklaştırabileceğimiz tek payda adalet
paydasıdır.
Suçluyla-suçsuzu, haklıyla-haksızı birbirinden ayırmanın tek yolu adil
yargılamadır.
Bağımsız, tarafsız, hesap veren, şeffaf bir yargı ve avukat olmadan adil
yargılama olmaz; suçlu-suçsuz, haklı-haksız birbirinden ayrılmaz.
Türkiye’nin 79 barosu, 100 bin avukatı ve tüm bunların çatı örgütü
Türkiye Barolar Birliği, her zaman Cumhuriyet’in temel değerlerini,
çoğulcu katılımcı demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmuştur.
Daima savunmaya da kararlıdır.
En zor zamanlarda inanılmazı başaran Türk Milleti’ne söz veriyoruz:
Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan Lozan’a sahip çıkacağız!
Evlatlarımıza, vatanları ve milletleriyle bölünmez bir bütünlük içinde
yaşayacakları çağdaş, demokratik ve hukukun üstün olduğu bir Türkiye
Cumhuriyeti bırakacağız!
EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
30 Ekim

150.000

Fakir Baykurt’un öğrencilerinin onun izinden gitmek için kurduğu, Türk
Milli Eğitiminin yüz akı Eğitim İş Sendikamızın Ankara 1. Şubesi’nin
davetlisi olarak sohbet toplantısına katıldım.
Dedim ki;
15 Temmuz trajedisini hukuk devletinden, tarafsız - bağımsız - şeffaf
hesap vermeye açık yargıdan, laiklikten, liyakattan, kuvvetler ayrılığından
ve milli eğitimden siyasi iktidar ödün verdiği için yaşadık.
Daha beterini yaşamamak, birliğimizi kaybetmemek için siyasi iktidarın
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ders alması lazımdır. Siyasi iktidara doğruyu gösterecek olan da halktır.
O yüzden, bir ferdi olmaktan yer aldığımız Milletimize anlatmaya devam
etmeliyiz.
İşe Atatürk Cumhuriyeti›nin mucizesini anlatarak başlamalıyız.
Şu çelişkiyi de gözler önüne sermeliyiz. 15 Temmuz›da Meclis binasını
korurken bu Millet, o binanın taşını mobilyasını değil, içindeki ruhu,
temsil ettiği değerleri korudu. O halde Meclisi KHK›LAR ile dolanmak,
çalışmaz halde tutmak 15 Temmuz›da yüreğini işgalcilere karşı siper
etmiş 79 milyona saygısızlıktır.
NOT:
1. KHK’lar Türkiyesi ile ilgili yaptığımız çok ayrıntılı açıklamalarımızı
önceki paylaşımlarda bulabilirsiniz.
2. Bu konu, TBMM gerçekten işlemeye başlayıncaya ve KHK’larla
yapılan değişikliklerin OHAL’in sona ermesiyle birlikte kalkacağı kabul
edilinceye kadar gündemimizde kalacaktır.
3. Camiamızda yaklaşan seçimler sebebiyle , seçimdir her şey mübahtır
diyen bir grup az daha gayretle KHK’ları benim çıkardığımı, fırsattan
istifade savunma haklarını gasp ettiğimi söyleyecek.
4. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü onlar gibi sorumsuz olmaya
hakkımız yok. Sırtımızda görev sorumluluğunun yükü var.
5. Bütün bu tezviratı seçimler sebebiyle üreten muhterem zevat için
de adaylık haktır. Hesaplarını yaparlar, gelir aday olurlar. Ancak biz
onların seviyesiz saldırılarına muhatap olmak yerine iş yapmaya
devam edeceğiz. Yıllardır yaptığımız gibi. İlgilenenlerin bilgisine
sunulur.
31 Ekim
150.000

KHK’LAR TÜRKİYESİ
15 Temmuz’dan bu yana çıkarılan KHK’lar olağanüstü hal KHK’sıdır.
Kanunlarda kalıcı değişiklik yapmaları Anayasaya aykırıdır.
Oysa, olağanüstü halin ilanıyla hiç ilgisi olmayan her konuda düzenleme
getirmektedir.
İşin aslı, 15 Temmuz›da yıkılarak kapatılmak istenen Meclis, bu defa
KHK›larla yok sayılmaktadır.
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O zaman soralım, olağanüstü hal niye ilan edildi? Darbe girişimi sebebiyle
ilan edildi.
Darbe girişiminin sebebi, avukatların cezaevinde müvekkilleriyle Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre serbestçe görüşmeleri miydi? Elbette
hayır.
O zaman birisi gelsin izah etsin. Avukatların müvekkilleriyle görüşmelerini
niçin kayda alıyorsunuz, niçin görüşmeye bir gardiyanı koyuyorsunuz,
niçin görüşmeyi sınırlıyorsunuz...
F tipi suç örgütü bir hayal kursa; “Türkiye ne yapsa da mahkum olsa, ne
yapsa da dünyadan dışlansa, bizim gibi hain bir suç örgütünü mağdur
haline getirse” diye düşünse, emin olun bu kadarını hayal edemez.
Yapılan hem hukuk tanımazlıktır hem gaflettir. Bir daha söylüyorum
Türkiye’yi AİHM’de mahkum ettirerek suç örgütleriyle mücadele
edemezsiniz.
Getirdiğiniz bu düzenlemeler sadece suç örgütlerine yarar; itiraflar
gelsin suç örgütünü çökertelim diye samimiyetle istiyorsanız şüphelilerin
avukatlarıyla görüşmelerini serbest bırakmalısınız. Bu adeta aman
itiraflar gelmesin, aman suç örgütünün üst kademelerine çıkılmasın
düzenlemesidir.
Yıllardır uyardık dinlemediniz başımıza 15 temmuz geldi. Bari şimdi
dinleyin.
31 Ekim
300.000

Cumhuriyet Gazetesi’nin yönetimini , yayın anlayışını beğenir ya da
beğenmezsiniz Türkiye nin en köklü en eski gazetelerinden olan
Cumhuriyet Gazetesi’ne karşı başlatılan operasyon basın özgürlüğüne
doğrudan saldırıdır.
Bir yazarın veya yöneticinin terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair
varsa delilin, onu çağırırsın adliyeye, gereği neyse hukuka uygun ve
şeffaf bir şekilde yaparsın.
Hem ne demek 5 gün avukatla görüşme yasağı!
Bu bal gibi buz gibi benden olanı dün kiminle olduğuna bakmaksızın
korurum, ama bana halen muhalif olanın ise canına okurum demektir!
Böyle demokrasi, böyle hukuk devleti olmaz!
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