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I.

GİRİŞ

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz kanlı bir darbe teşebbüsüne tanıklık etmiştir. Ordu içinde
Fetullah Gülen’e bağlı bir cuntanın organize ettiği, bütünüyle halka yönelik bu kanlı darbe
girişimi, planlı ve organize olmasına rağmen, Allah (c.c.)’ın yardımı ile başarısız olmuştur.
Bu denli planlı, programlı ve sayısı binleri bulan rütbeli askerin katıldığı bir teşebbüsün
arkasında kırk yıllık bir hazırlığın olduğu ve başını Fetullah Gülen’in çektiği fesat şebekesinin
ne denli tehlikeli olabileceği gün yüzüne çıkmıştır. 1980 askeri darbesinden bu yana işbaşına
gelen hükümetler, Erbakan Hükümeti hariç bu fesat şebekesine sempati ile bakmış ve kendisine
alan açmakta bir mahsur görmemişlerdir.
Devlet içinde kritik bürokratik alanlar başta olmak üzere özellikle adliye, mülkiye, ordu,
emniyet ve eğitim alanında ciddi bir kadrolaşmaya giden örgüt, 2004 yılından sonra ceza
yargılaması silsilesinde koordinasyonu açıktan sergilemeye başlamış, ülke gündemini yoğun
şekilde meşgul eden yargılama süreçlerini bu dönemden sonra fütursuzca ortaya koymuştur. Bu
fesat şebekesinin yargı zulmünün “Ergenekon” soruşturmaları ile başladığı şeklinde bir yanlış
ve eksik anlayış söz konusu olsa da, gerçekte 1990’lı yıllardan bu yana çeşitli illerde ve
bölgelerde yargı kumpasının aktif olduğu bilinmektedir.
Kamuoyunda makam, mevki ve nüfuz sahibi kişilerin yargılandığı davalar ön plana çıksa da
gerçekte pek çok kişi veya kuruluş bu yargı kumpasının mağduru olmuştur. İslami bir cemaat
görüntüsü ile kamuoyunda meşruiyet kazanma stratejisi nedeniyle, rakip gördüklerini tasfiye
etmek suretiyle alanda tek kalmak isteyen FETÖ, bu nedenle Türkiye’de faaliyet gösteren pek
çok dindar şahsiyet ve İslami cemaati hedefe koymuştur. Nitekim pek çok İslami cemaat ferdi
veya dindar şahsiyet, haklarında açılan soruşturma ve davalarda FETÖ’nün emniyet/yargı
kumpasıyla tutuklanmış, cezaevine atılmış ve itibar suikastine maruz kalmışlardır. Bir yandan
bu şahıs ve cemaatler öte yandan da İslami yaşam tarzı toplumun gözünden düşürülmüş, Ilımlı
İslam projeleri ve faaliyetleri ile emperyalist batının sömürü düzeniyle uyumlu, manevi
değerlerinden yoksun bir toplum düzeni inşasına hizmet edilmiştir.
15 Temmuz darbe girişimi ardından devlet içi genel bir temizlik operasyonu yapılırken, bu fesat
şebekesinin devlet ve toplum hayatında meydana getirdiği tahribatın onarılması,
mağduriyetlerin giderilmesi ihmal edilmemelidir.
Yapılan operasyonlar, kanuni düzenlemeler, görevden almalar, devletin en önemli kurumlarının
yapısının değiştirilmesine kadar alınan pek çok tedbir, FETÖ’nün operasyonel gücünün
kırılması ve kamu gücünü kullanarak yönetimi ele geçirme kabiliyetinin ortadan kaldırılması
bakımından gereklidir. Bu yapının devlet gücünü kullanarak mağdur ettiği, hapishanelere
doldurduğu, itibarını yok ettiği, ülke dışına kaçmak zorunda bıraktığı, ailelerini dağıttığı,
geleceklerini çaldığı pek çok kişi veya kuruluşun hak ve itibarlarının iadesi, mağduriyetlerinin
giderilmesi gibi bir dizi onarıcı adımların atılması da elzemdir. Zira örgütün yargı ayağında
binlerce hâkim, savcı, yüksek yargı mensubu hakkında yakalama/tutuklama açığa alma tedbiri
uygulanmış olması, büyük çoğunluğunun meslekten ihraç edilmiş olmaları, bu kişilerin sözü
edilen sıfatları ile imza altına aldıkları bütün kararları, iddianameleri ve tutanakları şüpheli hale
getirmiş ve güvenilmez kılmıştır. Nitekim HSYK’nın, FETÖ/PDY ile “üyelik”, “mensubiyet”,
“iltisak” veya “irtibat” şeklinde bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı hâkim ve Cumhuriyet
savcılarının meslekten çıkarılmalarına dair 24.08.2016 tarihli kararında isabetle belirtildiği gibi
bu kişiler “masumiyet karinesini çiğneyerek, haklarındaki suçlamayı dahi bildirmeden
insanları yıllarca ceza infaz kurumunda tutarak hürriyetlerini kısıtlama şeklindeki
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eylemlerinde olduğu gibi kişi haklarını pervasız biçimde ihlal etme, kayırma, yalan söyleme,
delil uydurma, iftirada bulunma gibi ahlak ve hukuk dışılıkları gerçekleştirmekte ve hedefleri
uğruna suç işlemekte herhangi bir beis görmemişlerdir.”
Örgütün amaç ve yöntemleri dikkate alındığında kendine alan açmak ve muhalif gördüğü
kesimleri yok etmek için başvurmaktan çekineceği hiçbir yol ve yöntem bulunmamaktadır.
Özel hayatın gizliliğinden, iftira, şantaj, delil uydurma, gibi pek çok gayri insani ve gayri hukuki
yollara tevessül ettikleri, kamuoyu tarafından bilinen pek çok davadan da anlaşılmaktadır.
Bu amaçla, toplumsal barışa ve huzura, güven ve ortak gelecek tasavvurunun yeniden
canlanmasına katkı sunması, 15 Temmuz gecesi darbecilerin tankına, topuna, tüfeğine,
mermisine göğsünü siper ederek karşı durmuş Müslüman milletimizin adalet duygusunun zarar
görmemesi için fesat şebekesi FETÖ’nün yıllar içerisinde mağdur ettiği, İslami şahsiyet ve
kuruluşların, camia veya cemaatlerin uğradıkları zulümlerin tespiti ve ortadan kaldırılması
yönünde öneri ve tavsiyeleri içeren bir rapor hazırlanması zarureti doğmuştur.
Devlet yönetiminde esas gayenin adalet olması gerektiği gerçeğinden hareketle, işbu rapora
yansımış veya yansımamış tüm zulüm ve haksızlıkların kamu otoritesi tarafından vakit
kaybetmeksizin tespitinin yapılması, devam eden mağduriyetlerin sonlandırılması, uğranılan
zararların tazmini konusunda etkili ve kapsamlı adımların atılması temel beklentimizdir. Aksi
takdirde, zulmedenleri derdest edip makam mevki ve imkânlarını ellerinden almakla
yetinilerek, bu şebekenin bin bir türlü zulmüne maruz kalmış şahsiyet ve kesimleri görmezden
gelmek; işlenmiş bulunan cürümlere rıza göstermek, onaylamak ve ortak olmak anlamına
gelecektir.
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II.

MAĞDURLAR VE MAĞDURİYETLER

Yukarıda ana hatlarıyla değinilen ve adına Fesad Şebekesi dediğimiz yapının mağdur ettiği
kesimler ve mağduriyet şekilleri, oldukça çeşitlidir. Hemen hemen her kesime, özellikle de
kendilerine rakip ve hasım belledikleri İslami yapılara karşı son derece acımasız ve vicdansız
operasyonlara, zulüm ve entrikalara imza atmışlardır. Bunlardan özellikle toplum vicdanında
derin izler ve yaralar açan bazı mağduriyetlere aşağıda kısaca değinilmiştir.
A. SİVAS DAVASI
Geçmişin karanlık Türkiye’si olarak da adlandırabileceğimiz, yurdun dört bir köşesinin her
türlü kirli ilişki ağıyla örüldüğü, kirli tezgâhlarda her türlü kumpasın kurulduğu bir ortamda,
Sivas merkezde gerçekleştirilen Madımak Oteli hadisesi sebebiyle, elde hiçbir somut veri ve
delil olmadığı halde masum pek çok insan müebbet hapse mahkûm edilmiş, onlarca insan 20
yılı aşkın bir süredir cezaevinde ömür tüketmektedir. Bu operasyonun da hedefinde, hiç
kuşkusuz Sivas’ın tanınmış mütedeyyin insanları vardır. Sivas davası mağdurları yıllardır hak
ve adaletin tecellisini, devletin alnında kara bir leke olarak duran bu ayıbın telafisini
beklemektedirler.
B. 28 ŞUBAT POST MODERN DARBESİ
Başta başörtüsü zulmü olmak üzere, İslami kesimin adeta hedef tahtasına haline getirildiği,
güdümlü basının yıllardır biriktirdiği kinini kusarcasına İslami değerlere ve inançlı kesime
saldırıları ile birlikte binlerce memur ve işçinin bir hiç uğruna görevden uzaklaştırıldığı, bir
kısmının cezaevlerine konulduğu, her türlü haksızlık ve hukuksuzluğun yaşandığı, Türkiye
tarihinin en karanlık ve en ağır darbelerindendir 28 Şubat darbesi. Bu darbenin tek mağduru
vardır: 28 Şubat darbecileriyle birlikte hareket eden FETÖ hariç Mütedeyyin Müslümanlar.
FETÖ haricinde bu dönemin zulmünden nasibini almayan hiç bir dindar kesimin kalmadığı
görülecektir. Hatta en büyük mağduriyetlerinden birini de zamanın hükümeti yaşamıştır.
C. METİN KAPLAN DAVASI
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yılı kutlama törenleri sırasında Anıtkabir’e patlayıcı
yüklü uçakla kamikaze dalışı yaptırmayı planladığı, Beyazıt Camii ve Fatih Camii’ni kana
bulayacakları iddia edilen Metin Kaplan, elde hiçbir somut belge olmadan “Anayasal düzeni
silah zoruyla yıkmaya teşebbüs etmek” ten yargılanmış ve ‘müebbet ağır hapis’ cezasına
çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay bu kararı bozmuş ve yapılan yeniden yargılamada Kaplan, 17
Yıl 6 Ay hapse mahkûm edilmişti. 63 yaşında ve kanser hastası olan Metin Kaplan dosyası tam
anlamıyla bir garabet ve hukuksuzluk örneğidir.
D. KAÇIRMA VE İNFAZLAR
1) CEVZET SOYSAL’IN KAÇIRILIP İNFAZ EDİLMESİ
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanı 1954 doğumlu Cevzet Soysal 09.11.1998
tarihinden bu yana kayıptır. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 1999 yılında
Batman'da Cevzet Soysal’ın, kendilerini 'JİTEM görevlisi' olarak tanıtan Fetullah Gülen'e bağlı
polisler tarafından kaçırıldığını, boynu kırılarak katledildiğini ve Beşiri kırsalında bir yerlere
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gömüldüğünü "İN Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve diğer komplolar" isimli kitabında iddia
etmiştir. Cevzet Soysal'ın Batman Pınarbaşı Mahallesindeki evinin önünde işe gitmek için
servis beklediği sırada bir grup polis tarafından gözaltına alındığını aktaran Uzun, "Polislerin
hepsi Cemaat mensubuydu. Başlarında 'C Büro Amiri' bulunuyordu. Cevzet Soysal'ı bir arabaya
bindirdiler. Kırsal alanda TEM Sorgudan Muammer komisere teslim ettiler. Soysal,
Bahçelievler Mahallesi'nde bir polisin evinde işkenceli sorgudan geçirildi. Daha sonra da boynu
kırılarak öldürüldü. Beşiri kırsalına gömüldü." şeklinde kan donduran iddialarda bulunmuştur.
Sabri Uzun bu iddialarını muhtelif TV kanallarında canlı yayınlara katılarak ve bu cinayet
işleyenlerin açık açık isimlerini de vererek iddialarını tekrarlamıştır. İsmi geçen polislerden
bazıları da olayı tüm çıplaklığıyla çıkıp isim verdikleri ve ailesi tarafından savcılıklara suç
duyurusunda bulunulduğu halde, bugüne kadar maalesef kayda değer hiçbir gelişme
kaydedilmemiştir.
Sabri UZUN’un adı geçen kitabında “Batman Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube’de
görev yapan ve Fetullahçı oldukları belirtilen polisler Fetullah Gülen’den Hizbullah’ı bitirmek
üzere talimat aldılar. İfade veren polislerden birinin anlatımına göre Cevzet Soysal diğer
kaçırılanlar gibi kaçırılıp işkence edilip serbest bırakılacaktı. Ancak bir polisi sesinden
tanıyınca infazına karar verildi. O infaz için danışılan Gülen ise ‘Arkadaşlara zarar geleceğine
bir Hizbullahçı eksik olsun.’ diyerek infazı onayladı. Başka bir polisin itiraflarında dönemin
Emniyet ve il imamı vasıtasıyla FETÖ’ye mensup polislere ‘Doğu ve Güneydoğuda görev
yapan arkadaşlarımızdan özel ricamdır. Ne yapılıp edilip Hizbullah bitirilmelidir. Kardeşlerim
ellerinden bir şey gelir de yapmazlarsa iki elim yakalarında olacaktır’. Dönemin eski İstihbarat
Şube Müdürü olan Cemil Ceylan’ın da bunun üzerine emrindeki cemaatçi polisleri toplayarak
‘Hocaefendi her ne kadar bize rica etmişse de, tevazu gereği rica etmiştir. Bu bizim için
emirdir.’ dediği” iddia edilmektedir.
2) KAZIM U.’NUN KAÇIRILMASI
Kazım U. 16 Haziran 1999 yılında Batman'da kendilerine Jitem süsü vermiş polisler tarafından
kaçırıldı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un da kitabına konu olan Kazım U.
rahatsızlığından dolayı gittiği hastane çıkışında kaçırılmıştır. Kaçırıldığında Asteğmen
öğretmen olarak görev yapan Kazım U.'dan 24 gün boyunca haber alınamamış, hem polis hem
de jandarma "Varlığından haberdar değiliz." Diyerek söz konusu kaçırma olayını inkar
etmişlerdir. 24 gün boyunca polislerin elinde aç susuz rehin kalan Kazım U'ya, akla hayale
gelmeyen en ağır işkenceler ve hakaretler edilmiştir. 24 gün sonra gayri resmi kaçırma olayına
son verilerek bu defa da yeni gözaltı işlemi yapılarak 1 hafta kadar daha resmi olarak gözaltında
işkenceye tabi tutulmuştur.
E. HİZBULLAH DAVASI
17 Ocak 2000 Yılında İstanbul / Beykoz'da düzenlenen bir operasyon ve ardından yapılan algı
operasyonları, binlerce insanın mağduriyet yaşaması ile sonuçlanmıştır. Bilgisayar çıktısı
dokümanlarla binlerce masum insanın geleceği karartılmıştır. Gece yarısı operasyonları,
gözaltılar, adam kaçırmalar, akıl almaz işkenceler, on yılları bulan cezaevi mağduriyetleri,
işinden aşından olma; bunlardan kurtulmanın bir yolu olarak görülen yurt dışına kaçışlar, kısaca
türlü türlü zulüm. Bu süreçte resmi açıklamalara göre 25 bin civarında insan gözaltına alınmış,
pek çoğu ağır işkencelerden geçirilmiştir. Binlerce insan herkesin rahatlıkla elde edebileceği
kimlik bilgileri üzerinden kâğıda basılan sözde özgeçmişlerden dolayı hapis cezalarına
çarptırılmış binlerce insan yıllarca cezaevlerine kalmaya mahkûm olmuştur. Camide ders
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verdiği, İslami sohbet halkalarına katıldığı gerekçesiyle yaklaşık on bin kişiye hapis cezaları
verilmiş; bir kısmı başlatılan cadı avından kurtulmak için memleketini, eşini, çocuklarını, iş ve
aşını terk etmek zorunda kalmıştır. Bir kısmı işçi ve memur hatta imam statüsündeyken irticacı,
akidesi bozuk gerekçesiyle işlerinden atılmıştır. Bu furyanın mağdurlarından olup halen
cezaevlerinde ömür tüketen 250'ye yakın tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Özel bir TV
kanalında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Hizbullah
mensuplarının paralel yapıdan çok çektiğini, hatta ne kadar çok çektiklerini kendilerinin dahi
bilmediğini ifade ederek yaşanan kumpaslara dikkat çekmiştir. Avcı, paralel yapının kumpas
kurduğu bazı Hizbullah mensuplarının da yeni bir kavga çıkmaması için konuşmadığını ifade
etmiştir. Bu dönemde bu mağdurlara en fazla işkence eden emniyet mensubu polisler ve
yargılama aşamasında en ağır cezaları vermekten çekinmeyen hâkim ve savcıların pek çoğunun
FETÖ üyesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde yaşanan ve etkisi halen mağdurları açısından
devam eden yüzlerce dosyadan hukuk skandallarına örnek olması bakımından aşağıda birkaç
dava dosyası özetlenerek aktarılmıştır.
1) AYDIN D.’NİN CEZALANDIRILMASI
FETÖ yargısı mağdurlarından Aydın D, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken
gözaltına alınmış, Diyarbakır (Kapatılan) 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama
sonucunda müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Mahkeme başkanının muhalefeti ve oy
çokluğu ile 03.04.2007 tarihinde verilen karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen
06.02.2008 tarihinde onanmıştır. Yerel mahkeme, kararını başkanın muhalefetiyle oy
çokluğuyla vermiştir. Oy çokluğuyla verilen kararda Aydın D. hakkında eski TCK 146/1
maddesine muhalefetten müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir. Mahkemece, ortada
cenazeleri olmadığı halde öldürüldüğü iddia edilen A. E., D.O. ve A.A.’ın kaçırılıp
sorgulanması ve öldürülmesi eylemini, kollukta işkence altında alınmış ifadelere dayandırmış,
bu eylemin sabit olduğu ve vahamet arz ettiği kanaatine varmıştır. Aydın D. 06.09.2001 ila
03.10.2001 tarihleri arasında toplam 26 gün gözaltında tutulmuştur. Bu şartlarda kolluk ifadesi
kendisine imzalatılmıştır. Buna rağmen çıkarıldığı savcılıkta buna yönelik suçlamayı
reddetmiştir. Bahsi geçen şahısların sorgulanması ve öldürülmesi ile ilgili yer gösterme iddiası
da doğru değildir. Yer gösterme tutanağında Cumhuriyet Savcısının imzası yoktur. Oysa yer
göstermenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan yasaya göre; “yer gösterme savcı huzurunda
yapılır” denilmektedir. Mahkemede gözaltında ağır işkence gördüğünü, hazırlanan ifadeleri
kendisine okutulmadan zorla imzalatıldığını beyan etmiştir. İşkence gördüğüne dair şikâyetçi
olunmuş, ancak 26.12.2005 tarihinde 2004/5712 hazırlık no.lu dosyada 2005/8500 no.lu kararla
işkenceciler korunmuş, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
İddianameye konu şahısların kaçırılmasına yardım ettikleri iddia edilen L. B. ve H. K.
tutuklanmış, dosyaları mahkemeye getirilmiş ancak bu şahısların Aydın D.’den de bu
eylemlerden de bahsetmedikleri görülmüştür. Aydın D. hakkında N. K. İsimli bir şahsın
emniyet ifadesinde beyanlarda bulunduğu iddia edilmiştir. N. K. kolluktaki ifadenin işkence
altında kendisine zorla imzalatılan beyanlar olduğunu belirterek bu ifadesini diğer aşamalarda
reddetmiştir. N. K. kendi yargılandığı mahkemede bu iddialardan beraat etmiştir. Aydın D.’nin
tüm ısrarlarına rağmen mahkeme N.K’yı duruşmaya çağırmamış ve dinlememiştir. İşlendiği
iddia edilen suç, hukuka uygun olarak elde edilmiş ve mahkeme huzurunda tartışılmış, her türlü
şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil ile sabit olmadığı, şüphenin sanık lehine
yorumlanması gerektiği, delillerin hukuka aykırı olamayacağı gibi en temel kaideler göz ardı
edilerek haksız yere Aydın D. Müebbet hapse mahkûm edilmiştir.
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2) MEHMET A. VE TURGAY B. NİN CEZALANDIRILMASI
Yanlı ideolojik yargı mağdurlarından olan Mehmet A. ve Turgay B. hakkında Diyarbakır 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19.10.2007 tarih 2005/5 Esas ve 2007/375 karar sayılı kararı ile
müebbet hapis cezası verilmiştir. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 16.05.2008 tarih ve 2008/3848
Esas 2008/6254 karar sayılı kararı ile yerel mahkeme kararı onanmıştır. Diyarbakır DGM. C.
Başsavcılığı’nın 26.12.1995 tarih ve Esas 1995/2546 sayılı iddianamesiyle; Mehmet A. ve
Turgay B’nin TCK’nun 125, 31, 33 ve 40. Maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle
kapatılan 4 no.lu DGM’nin 1996/16 esasında kamu davası açılmıştır. Netice olarak mahkeme
başkanının, sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiği şeklindeki muhalefetiyle ve oy
çokluğu ile haklarında TCK.nun 168/II, 3713 S.Y.nın 5. T.C.K.nun 59. maddesi uyarınca on
ikişer yıl altışar ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay
9. Ceza Dairesi’nin 2.9.1998 gün ve 1998/2771-2149 esas ve karar sayılı kararı ile ‘eksik
soruşturma yapıldığı’ gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma üzerine dosya mahkemenin 1998/221
esasına kaydedilerek bilahare 16.1.2001 tarihli celsede, aralarında fiili ve hukuki irtibat
bulunduğu gerekçesiyle aynı mahkemenin 1996/217 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesine
karar verilmiştir. 1996/217 esas sayılı dosyada yapılan yargılamada Turgay B.’nin R. D.’nin,
H. A.’nın H. K.’nın yaralanması ve A. B.’nin evinin kundaklanması eylemlerine, Mehmet
A.’nın A. B.’nin evinin kundaklanması eylemine katılmakla suçlanmışlardır. Bu eylemlerden
dolayı başka şahıslar da yargılanmış ve beraat etmişlerdir. Bu şahıslar da emniyet ifadelerinde
isnat edilen suçlamaları kabul etmiş, sonrasında inkar etmişlerdir. Aynı şekilde Turgay B. ve
Mehmet A. hakkında da baskıya dayalı olduğu gerekçesiyle sonradan red ve inkâr edilen kolluk
beyanları dışında mahkûmiyetlerini gerektirir bir delil mevcut değildir. Suçlamalar, iddia
olmanın ötesine geçememiş, işkence ile alınan ifadeler, yan delillerle desteklenmemiştir. Bu
deliller karşısında işkence ile zorla imzalatılan ifade tutanakları ile hüküm verilmiştir. Yer
gösterme adı altında tutulan tutanakların tamamı sahte ve düzmecedir. Zira imzası bulunan
tanık A. Ş. yeminli ifadesinde “polislerin kendisini karakola davet ettiklerini ve içeriğini
açıklamadan, kendisine okutmadan tutanağı imzalattıklarını, sanıkları tanımadığını ve yer
gösterme yaptıklarını da görmediği” şeklindeki beyanı ile sabittir. Yine tanıklardan H. Y.
“Polisler bir şahsı getirdiler. Tatbikat yaptırdılar. Tutanak tutmuşlar. Bende daha sonra karakola
gidip bu tutanağı imzaladım.” demiştir. Yargılanan Turgay B. ve Mehmet A’nın işlediği iddia
edilen suçların mağdurları kendilerini teşhis edememiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
mahkûmiyetlerine yeterli delil olmadığından beraatlerine karar verilmesini istemiş olmasına
rağmen cezalandırılmışlardır. İsnat edilen yaralama eylemlerinin iddia edildiği gibi Anayasanın
tamamını veya bir kısmını cebren değiştirmeye teşebbüsün gerçekleşmesine yetecek vahamette
bulunmadığı apaçık olmasına rağmen cezalandırılmışlardır. İşkence altında zorla imzalatılan
ifadelerle her iki sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardır.
F. SELAM-TEVHİD, KUDÜS SAVAŞÇILARI, UMUT DAVASI
28 Şubat döneminde uydurulan ve 2011 yılında yeniden soruşturma kapsamına alınan “TevhidSelam ve Kudüs Ordusu” davasında tutuklanan inançlı kesimin sıkıntıları ayrı bir dramdır. Uğur
Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı gibi yazar ve aydınlara yapılan suikastların
aydınlatılması görüntüsüyle üzerinin örtülmesi amacıyla dönemin İçişleri Bakanı Sadettin
Tantan`ın emri ile 2000 yılında düzenlenen ‘Umut operasyonu’ kapsamında derdest edilen pek
çok Müslüman şahsiyet ağır cezalara çarptırıldı.

7

G.

MUSTAZAF-DER’İN KAPATILMASI DAVASI

2004 yılında kurulan Mustazaflar İle Dayanışma Derneği hakkında 30 soruşturma ve
kovuşturma açılmıştır. Bu soruşturma ve kovuşturmalar neticesinde 303 dernek yöneticisi, üye
ve müdavimi gözaltına alınmış ve toplamda 50 dernek yöneticisi, üye ve müdavimi
tutuklanmıştır. Mustazaflar İle Dayanışma Derneğine karşı 12 ayrı suçlama ile soruşturma ve
kovuşturmalar açılmıştır. Yasal ve izinli dernek faaliyetleri, kutlu doğum programları, Filistin’e
destek amacıyla Asya konvoyunun karşılanması ve basın açıklaması yapılması, başörtülülerin
mağduriyetiyle ilgili basın açıklaması yapılması “suçlamasıyla” pek çok soruşturma açılmıştır.
Bu soruşturmalar neticesinde açılan davalar gerekçe gösterilerek kapatma davası açılmış ve
neticede Şubat 2012’de Mustazaflar ile Dayanışma Derneği (Mustazaf-Der) hakkında verilen
kapatma kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.
H. İSLAMİ STK'LARA YÖNELİK OPERASYONLAR
1) Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/114 Esas sayılı dosyası ile dindar
insanlar, Mustazaflar ile Dayanışma Derneği bünyesinde faaliyet gösterdikleri,
Dernek üye ve aileleri ile derneğin yasal faaliyetlerine katılanlara hukuki yardımda
bulundukları, Mustazaflar ile Dayanışma Derneğinde yapılan yönetim kurulu
toplantıları, üyelere yönelik yapılan seminerler ve derneğe üye kazandırma
çalışmaları, yasal bir dergi olan İnzar Dergisi’nin abonelere dergi ile beraber hediye
ettiği yasal CD’lerin dağıtması, dernek üyelerinin akraba, arkadaş, iş ortağı ve
birlikte ortak faaliyet yürüttüğü tanıdık dernek üyelerinin trafik kazası, hastalık,
taziye ve uğramış oldukları adli kovuşturmalar nedeniyle yaptıkları geçmiş olsun
ziyareti ve telefon konuşmaları, terör faaliyeti olarak nitelendirilmiştir. Şeklen
hukuki ama gerçekte hukuk dışı uygulamalarla, temel hak ve hürriyetler hiçe
sayılmış, sivil toplum kuruluşları, illegal yapıların sivil alana sızma aracı gibi
gösterilmeye çalışılmış, bu yolla sivil toplum faaliyeti yürüten kişiler hapis cezaları
ile karşı karşıya bırakılmıştır.
2) Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2007/47 esas sayılı dosyası ile yasal olan
İnzar Dergisi örgüt dergisi olarak gösterilmeye çalışılmış; dernek üyelerinin ve dergi
abonelerinin yapmış olduğu taziye ziyaretleri, hasta ziyaretleri, düğün merasimleri
ve piknik türü sosyal faaliyetleri düzenlemek ve katılmak terör suçu olarak kabul
edilmiştir. Mustazaf-Der’in Adana Şube Başkanı ve dernek üyelerinin derneğin
amacı doğrultusunda ve tüzüğüne uygun olarak yapmış olduğu faaliyetler, terör
faaliyeti olarak değerlendirilmiştir.
3) Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/190 Esas sayılı dosyası ile Diyarbakır
ilinde bulunan Mustazaf-Der ile merkezi Batman ilinde bulunan Umut-Der, yasadışı
bir örgütün yasal derneği gibi yansıtılmış, bu derneklerin yapmış olduğu miting
(Filistin Ağlıyor Kardeşlik Nerede, Peygamber Efendimize Destek vb.) faaliyetleri
terör faaliyeti; yasal olan İnzar Dergisi terör örgütü yayını olarak davaya konu
edilmiştir. Bağımsız birer dernek olan, Şura Der, Umut Der, Mektep Der, İhya Der,
Akid Der ve Anadolu Der, yasadışı örgütün yasal dernekleri gibi yansıtılmış,
Mustazaf-Der’in resmi kurumlardan izin alarak yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin
CD’leri bulundurmak, örgüt propagandası yapmak şeklinde değerlendirilmiştir.
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4) Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/114 Esas sayılı dosyası ile MustazafDer Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ve Mustazaf –Der Konya Şubesi üyeleri
hakkında başlatılan soruşturma üzerine, C. Savcılığı tarafından CMK 250. madde ile
görevli Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/114 Esas sayılı dava dosyası
üzerinden örgüt üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda
mahkemece, dernek yöneticileri ve üyelerinin yasadışı örgüt üyeliğinden
cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
5) Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2009/137 esas sayılı dosyası ile dernek
kurmaya çalışan dindar gençler, dernek başvurusunu yapmadan önce örgüt yöneticisi
ve üyesi olma gerekçesiyle yakalanıp cezaevine atılmış, öğrenci evlerinde kalan
gençler takibe alınmış, ev taşınması, halı saha maçları, piknik, ev sohbetleri vs.
örgütsel faaliyet olarak değerlendirilip suç isnadı olarak iddianamelere konu
edilmiştir. Öğrencilerin okudukları İnzar Dergisi ve Doğruhaber Gazetesi örgütsel
doküman olarak dosyaya eklenmiştir.
6) Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/33 Esas sayılı dosyası ile yasal olan
İnzar Dergisi ve Doğruhaber Gazetesi’nin alınıp okunması, komşu çocuklarının sınav
zamanlarında okul derslerine hiçbir karşılık beklemeksizin yardımcı olunması, İkra
Eğitim Der adlı STK’nın Trabzon şubesinin açılması için resmi başvuru yapılması,
örgütsel faaliyet olarak gösterilmiştir.
7) Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2009/592 Esas sayılı dosyası ile yasal olan
İnzar Dergisi ve Doğruhaber Gazetesi’nin alınıp okunması, bu yayınların il temsilcisi
olunması ve bu bağlamda gazete ile irtibatlı olunması, Kutlu Doğum Haftası
etkinliği, Filistin’e destek mitingi düzenlemek, terör örgütü faaliyeti olarak
değerlendirilmiştir.
8) Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2009/81 ve 2009/82 Esas sayılı dosyaları
ile 2009 yılında Elazığ’da faaliyet gösteren İhya Der adlı derneğe düzenlenen
operasyon ve yapılan suçlamalar neticesinde yapılan yargılama sonucunda dernek
yöneticilerine ve üyelerine toplamda 150 yılı bulan hapis cezaları verilmiştir. Daha
sonra bu dosya Yargıtay C. Başsavcılığının CMK’nun 308/1 maddesi kapsamında
yaptığı itiraz üzerine bozulmuş, bozma sonrası yerel mahkemenin tekrar baktığı
davada, tüm sanıklar beraat etmiş ancak daha önce cezalandırılmasına karar verilen
dernek üye ve yöneticilerinin bir kısmının cezası tamamen infaz edilmiştir.
İ. TAHŞİYE DAVASI
Kendilerinden başka alternatif yapı oluşmasına engel olmak için, masum binlerce insanın
hakkına girmekten imtina etmeyen Fesat Şebekesinin en açık kumpaslarından biri de hiç
kuşkusuz Tahşiye Grubu olarak isimlendirdikleri çevreye yönelik yapılan kumpastır. Yasadışı
herhangi bir faaliyetleri bulunmadığı halde, yasadışı bir örgütlenme içerisinde oldukları
iddiasıyla bu çevreye mensup onlarca dindar insan maalesef fesat şebekesi FETÖ’nün mağduru
olmuştur.
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J. CÜBBELİ AHMET DAVASI
Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak da bilinen İsmailağa Cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü,
Fesad Şebekesinin en bariz ve çarpıcı mağdurlarındandır. Fesad Şebekesi liderinin Ilımlı İslam
- Dinler Arası Diyalog şeklindeki düşüncelerine karşı çıktığı için, devletin imkânlarını kullanıp
her türlü desise ve aldatmaca yollarına başvurarak Mahmut Ünlü’nün şahsında İsmailağa
Cemaatini ve İsmailağa Cemaatinin de şahsında diğer İslami kurum ve yapıları itibarsızlaştırma
girişiminde bulunulmuştur.
K. HÜDA PAR'A YÖNELİK KOMPLOLAR
2013 yılı içerisinde Parti üyelerimize ve tabanımıza yönelik emniyet personeli polis, muhbir ve
diğer görevliler tarafından muhtelif tarihlerde müteaddit defa taciz ve tehditlerde bulunulmuş,
partiye yakınlığı bulunan kimseler hukuk dışı muamelelere maruz kalmışlardır. Bununla
beraber teşkilatlarımıza yapılan onlarca taşlı, molotoflu ve bombalı saldırıya ilişkin etkin
soruşturmaların yürütülmediği ve bu saldırıların faillerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. 2013
yılının Ekim ayı içerisinde Esma Y. adlı üyemiz, resmi polis arabasıyla gelen ve polis
olduklarını beyan eden kişilerce 4-5 kez alıkonulup götürülmek istenmiş, şahsın direnmesiyle
girişim akim kalmıştır. Olayın öğrenilmesi üzerine bizzat parti yönetimince yetkilendirilen
avukatlar tarafından adli mercilere yapılan başvuru ve incelemelerde şahsa yönelik hiçbir
evrakın bulunmadığı, şahsın ikamet mahallinden sorumlu karakol görevlilerinin de şahsa
yönelik bir takibi kabullenmediği görülmüştür. Aynı dönemde hassas bölgelerden olan
Şırnak’ın Cizre ilçesinde de parti üyelerimiz GELİŞKAN ve TOPAL ailelerine yönelik polis
olduklarını bildiren kişilerce taciz ve tehditlerde bulunulmuş, erkeklerin evde bulunmadığı
gündüz saatlerinde evler aranmak istenmiştir. 2013 yılının Kasım ve Aralık aylarında ise
vahamet arz eden bu girişimlere kılıf uydurulmak istenircesine, 02 Kasım 2013 tarihinde
Batman’da faili meçhul bir şekilde öldürülen BDP’li Özcan TEMEL adlı şahsın ölümü gerekçe
gösterilerek, farklı şehirlerde parti yöneticilerimize yönelik saldırı hazırlığı olduğuna dair
istihbari bilgiler olduğu tebliğ edilmiştir. Özcan TEMEL olayı gizli tanık delili üretilerek olayla
ilgisi olamayan partimizin İstişare Kurulu üyesi Veysi GÜLTEKİN’e isnat edilmiştir. Yapılan
yargılama sonucunda Veysi G. beraat edip aklanmıştır. Soruşturmanın yürütüldüğü dönemde
görev yapan Batman Emniyet Müdürü, Batman C. Başsavcısı ve soruşturmayı yürüten C.
Savcısı daha sonra FETÖ üyesi oldukları tespit edilerek meslekten ihraç edilmişlerdir.
L. 6-8 EKİM OLAYLARI VE PKK-FETÖ İŞBİRLİĞİ
HÜDA PAR ve yakın sivil toplum kuruluşları, sancılı ve kaotik dönemlerde özellikle bölge
illerinde PKK çevreleri başta olmak üzere karanlık odakların şaibeli saldırı ve tacizlerinin
hedefi olmuştur. Bu kapsamda Eylül 2014’te Kobani’nin IŞİD tarafından kuşatılmasıyla
beraber PKK tarafından HÜDA PAR’a dönük karalama kampanyaları yürütülmüş ve partinin
IŞİD’e destek verdiği yönünde kara propaganda yapılmıştır. HÜDA PAR’a yönelik propaganda
ve karalama faaliyetlerinden sonra, 06 ve 07 Ekim 2014 tarihlerinde örgütün İmralı, Kandil ve
Ankara’daki en tepe yöneticileri tarafından verilen talimatlarla parti ve yakın STK’lara yönelik
saldırılar başlamıştır. Söz konusu saldırılar PKK’ye yakın internet siteleri, haber ajansları,
televizyon kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kışkırtıcı ve hedef gösterici
yayınlar sebebiyle pek çok yerde eş zamanlı olarak ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Saldırılar neticesinde HÜDA PAR üyesi ve tabanından toplam 8 kişi yaşamını yitirirken,
onlarca kişi yaralanmış, parti teşkilat ve dernek binaları, ev, işyerleri ve birçok araç zarar
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görmüştür. Bunun dışında da muhtelif yerlerde onlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar
sırasında PKK/HDP üyeleri her tarafta öldürme, yakma yıkma, yağmalama olayları
gerçekleştirirken, emniyet birimlerinin tüm sokaklardan çekilmesi, karakollarına kapanması,
yüzlerce imdat ve yardım çağrısına rağmen hiçbir olaya müdahale edilmemesi dikkat çekmiştir.
Bu durum PKK-FETÖ ittifakını açıkça ortaya çıkarmıştır. Hükümet tarafından birçok ilde 8
Ekim 2014 tarihi itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş hatta Ordu birliklerinin desteği
sağlanmış olmasına rağmen olaylar 10 Ekim 2014 tarihine kadar yer yer devam etmiştir.
Sonradan o dönemde bu illerde görev yapan mülki amirlerden bazıları ile emniyet yetkililerinin
pek çoğunun FETÖ/PDY bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. HÜDA PAR’ın ve yakın STK’ların
üyelerine ve binalarına Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen saldırıların neredeyse tümünün
ortak özelliklerinden biri de, bunların faillerinin yakalanmamış olması, olaylar ile ilgili
soruşturmaların ciddiyetle yapılmamış olmasıdır. 6-8 Ekim olaylarının, 15 Temmuz darbe
girişimi aktörleriyle ortak bir organizasyon olduğu konusunda hiçbir kuşku yoktur.
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III.

SONUÇ

15 Temmuz darbe girişimi ile Müslüman milletimizin iradesini gasp etmeye yönelen FETÖ’nün
kırk yıllık gelişim sürecinde pek çok kişi ve kuruma zarar verdiği bilinmektedir. Devlet gücünü
kullanarak görünürde yargısal faaliyet, gerçekte ise terör faaliyeti olan ve bu raporda sadece
birkaç örneği verilen zulüm ve haksızlıklarının tamamının tespiti, teşhisi ve izalesi hükümetin
öncelikli görevi olmalıdır.
Eğer toplumsal bir barış süreci düşünülüyorsa öncelikle İslami kesime yönelik yapılan bu
haksızlıkların, adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların giderilmesi gerekir. Bu konuda hükümetin
acilen bir takım çalışmalar yapması, bunun alt yapısını hazırlaması gerekir. 20 yılı aşkın bir
süredir cezaevlerinde bulunan mütedeyyin insanlar var. En azından bunların yeniden
yargılanmaları ve haksız yere mahrum edildikleri hürriyetlerine kavuşturulmaları için bir takım
kanuni düzenlemelerin yapılması gerekir. Özellikle Hizbullah, Sivas davası, İslami Hareket,
İBDA-C Hizbuttahrir, Malatyalılar, Selam/Tevhid, Vasat gibi İslami camialardan birçok kişinin
cezaevinde geçirdikleri süre 20 yılı aşmıştır.
FETÖ tarafından adı kirletilerek meş’um emellere ulaşmanın aracı haline getirilen adaletin
gerçek manada tesisiyle adalet toplumunun yeniden inşası isteniyorsa, kişi ve kuruluşlara
yaşatılan mağduriyetlerin giderilmesi gerekir. Fert ve toplum olarak geleceğe güvenle
bakabilmemiz için adaletin yeniden tesisi kaçınılmaz bir zarurettir. Bu kapsamda; FETÖ’nün
Kolluk-Savcılık-Mahkeme-Yargıtay bünyesinde oluşturduğu tezgâh eliyle geçmişte imza attığı
zulüm ve adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla;
I.

Cezaevinde haksız yere ömür tüketen masumların özgürlüğüne kavuşturulması,

II.

Hakkında verilen haksız hapis cezaları sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda kalmış
olanların tekrar Türkiye’ye güven içinde dönebilmesinin önün açılması,

III.

Mahkûm edildiği hapis cezasını çekmiş olanların maddi manevi zararlarının tazmini
ve iade-i itibarlarının sağlanması,

IV.

Haksız yere kapatılan kurum ve kuruluşların yeniden açılması ve meydana gelen
zararın tazmini,

V.

Sırf Müslüman olduğu için FETÖ’nün hedefine giren kişi ve yapılara yönelik
komplo ve kumpaslarda rolü olan asker, polis, savcı veya hâkimlerin bu suçlardan
dolayı yargılanması,
Kamuoyunun ortak arzu ve beklentisidir.
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