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kontrol kararının kaldırılmasını ya da daha hafif başkaca uygun görülecek bir adli kontrole 
çevrilmesini ve yargılama sonunda da beraatine karar verilmesini talep ederim. "

Mahkeme Başkanı: "Beyanları kayda alındı. Hasan Tunç müdafii burada mı? Evet, 
sizi alalım şöyle. Hasan Tunç gel. Sanık Hasan Tunç'tan esas hakkındaki mütalaya karşı 
diyecekleri soruldu. "

Sanık Hasan Tunç: " Başkanım ağzımı açsam olur mu? Konuşamıyorum. SEGBİS'i 
de açarsak sayın başkanım." 

Mahkeme Başkanı: " SEGBİS açılı hiç kapanmadı. "
Sanık Hasan Tunç: " Daha önceki duruşmalarımda hep sözlü olarak savunma 

verdim. Yazılı savunmada hiç vermedim Sayın Başkanım. Vermememin sebebi de yapılan 
savunmalarda geldiği zamanda bakıyorum ki hiç kullanmadığım kelimeler yer alıyor. Ya 
emniyetin eklediği."

Mahkeme Başkanı: " SEGBİS kaydı açık buyurun."
Sanık Hasan Tunç: " Bana mı diyorsunuz? Başkanım ben başladım zaten 

söylüyorum. Savunmalarda farklı farklı şeyler eklemişler hiç bizim söylemediğimiz. Yani 
tam sen birşey söylemişsin yazdığını yazmış ya da farklı bir şey eklemiş. Bunun için de ben 
hiç bir zaman yazılı savunma vermedim. Bekledim dedim mahkeme sonuçlanacak bugün 
yarın, bugün yarın beraat edeceğiz. Dört yılı doldurduk geldik bu zamana. O zaman 2020'nin 
başında beddua ettik dedik zalimler yerle bir olsun. Yine bu da hicri yılbaşıdır. Allah 
zalimleri yerle bir etsin. Ben küçüklüğümden beri babam milliyetçi biri Elazığ'lı. Bayrak, 
millet, vatan, Atatürk'le büyüdük. Şimdi ben terör örgütü diye yargılanıyorum. Bana terörist 
diyorsunuz. Ben terörist olsaydım bugün dağdaydım ve benim adım her tarafta da duyulurdu. 
Namlı bir terörist olurdum. Askerin, polisin korkudan karakoldan dışarı çıkmadığı yerlerde 
ben ülkücü bıyığıyla dolaşmışım. Ama siz bana terörist diyorsunuz. Sayın savcı da Allah razı 
olsun herhalde iddianameyi çok kalın buldu, okumamış. Okumadığı için de bize ceza istiyor. 
Ben yine de böyle kısa bir okuyayım. Sizin de bilginiz olsun. Ben ilköğretimimi ailemin 
yanında Sancak İlköğretim okulunda okudum. Gidip oradaki insanlara sorabilirsiniz. Benim 
okuduğum yıllarda FETÖ  terör örgütünün ismi bile yoktu. Cemaatlerin bile ismi yoktu. 
Sorun o devirde FETÖ diye bir şey var mı beni yetiştirsin? Ağaç yaşken eğilir. Beni anam 
babam eğitti. Milliyetçi biriyim. Bayrağım için de canımı veririm. O az önce arkadaşın biri 
dedi ben sinek incitmem. Ben sineği incitirim. İnsan da vururum. Bayrağım için, devletim 
için, namusum için. Devlet bayrak olursa herşey olur. Biz kimseyi bu ülkeyi, şehitlerden bize 
şey olarak kaldı. Bunu da kimseye yedirtmeyiz. Dinsizlere, koministlere, ataistlere de 
yedirmeyiz. O kadar. Liseyi Palu Endüstri Meslek Lisesinde devlet parasız yatılı okulunda 
okudum. Allah devletimden razı olsun. Böyle bir okul açmıştı. Babam beni çağırdı, dedi 
oğlum gücüm yetmiyor seni okutayım. Ne yapayım? Allah razı olsun bir tane hoca bizim 
paramızı vermişti, sınav parasını sınava girdik, kazandık, gittik okuduk. Orayı bitirdik meslek 
liselerinin önünde kat sayı sorunu vardı. Atanmaları bile zordu. Maddi zaten meslek lisesine 
gittiğin zaman çoğu eğitimciler geliyor işte afedersiniz işte piç çocuğu okumamış, yaramaz, 
ailesi göndermiş. Eğitim bile vermediler. Bitirdik. Çarpım tablosunu dahi bilmiyordum. 
Geldim babama. Babam zaten fakir para yok. Nereye gideceğiz? Kalacak devlet yurdu da yok 
ben üniversiteye hazırlanayım. Bir yerim de yok. Baktım para boşa gidecek babama dedim. 
Ailemin yanında burada duracağım. İlk önce bir alt yapı oluşturayım. Ondan sonra üç beş 
kuruş giderse gitsin. İki yıl kaldım birşey yapamadım. Sonra süleymancıların yurduna gittim. 
Elazığ'da Zafran'da. Yurt yıkılmadı. Oradaki öğretmenler müdürler gebermedi. Bu istihbarat 
bize anlatılırsa bunları niye getirip burada soruluyor. Biz niye bu kadar dil döküyoruz. Ben 
öldüm. Git gel git gel psikolojik bulanıma girdim ya. Kafayı yiyeceğim yani. Keşke devletin 
yurdu olsa orada da kalmam. Kalmazdım yani. Çok şükür ben evimde Allah'ımı da bildim 
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dinimi de bildim. Caminin imanında Kur'an okumayı da öğrendim. Ben süleymancılardan 
öğrenmedim. Ama neydi? Fakir fukara çocuklarını okutuyorlardı. Cüzi miktarda bir para 
alıyorlardı ya da hiç almıyorlardı gittim kaldım. Şimdi 2003 tarihinde kaldığım bu şeyi 
renklendirme diye olabilir mi? 2003 tarihinde. FETÖ kaç yıldır kurulmuş? Bir de burada 
tanık geldi. Adam FETÖ'nün imamı. Yapmış her türlü ibneliği. Gelmiş şimdi ben itirafçıyım. 
Senin yemişim itirafçılığını lan. İdam edileceksin sen. Onu bunu fişliyor. Fişlediği kim? Ya 
FETÖ'ye yardım etmemiş, ya onların elemanlarını biliyor. Korkudan hani bizi verir 
gibisinden. Ya da Ak Parti'ye oy veren bir ailenin çocuğu. Aman bunların isimlerini vereyim. 
Ben itirafçılıktan üç yılla kurtulayım gideyim. Diğeri de nasıl olsa ailesiyle Ak Parti'ye 
MHP'ye devlete düşman olacak diyecek ki, adalet yok kanun yok ortalık karışacak. Adam 
kaos ortamı yaratıyor. Siz kendiniz haberlerde yayılıyor ya. Adam ergenekon diyorsun şeyini 
hazırlamış, balyozu hazırlamış, yerin altına bombalar döşemiş her türlü pisliği yapıyor. Bu 
basit şeyleri mi yapamaz? Bir SD kart değil yüz tane SD kart hazırla ben de hazırlarım. Şu 
iddianamenin, hazırlanmış iddianame ben bunun kralını hazırlarım. Ben şüpheleniyorum 
Adem Akıncı'nın FETÖ'cü olduğundan şüpheleniyorum. Böyle bir iddianeme hazırlanamaz. 
Sırf sizinle dalga geçilsin diye, adaletle dalga geçilsin diye burada insanlar kendini savunsun. 
Bak ne biçim iddianame. Ortalık karışsın diye yapmış bunu. Bu iddianameyi ortalık karışsın 
diye yapmış yani. Soruşturması lazım. Sayın savcıların bir soruşturma açması lazım. O 
işkence yapan polislere de yapılması lazım. Niye? Bana işkence yapıp beni dışarı salıyorsa, 
git bak söyle koministlerin eline geçsin her yer. Kimse Ak Parti'ye oy vermesin. Bu amaçla 
yapıyor. Polisin başka niyeti ne olabilir? Kur'an-ı Kerim'e porno dergi diyorsa beni kışkırtıp 
sağda solda konuşayım ki Ak Parti, MHP oy kaybetsin. Başka zihniyeti ne olabilir? Bu 
adamın burada yargılanması lazım sayın başkanım. Ben söylüyorsam o adam gelecek diyecek 
ben demedim. O bir vatan hainidir benim gözümde. Yatacak, yiyecek, içecek, devletin 
parasını alacak. Devlet deniz yemeyen keriz misali. Salla başını al maaşını. Vatan kahramanı 
gibi görünecek. Eee bir de ortalığı karıştıracak alttan. FETÖ'cü olmadığı ne malum. Bir sürü 
FETÖ'cü var. Adamın karısı gazinoda çalışan belki FETÖ'cüdür. Bilemeyiz. Bilemiyoruz. 
Kimseyi çağırmıyorsunuz sayın başkanım. Diyorum ki işkence gördüm. Tanık geldi. Serkan 
Özkan. Avukat yahu avukat. Burada dedi Hasan Tunç'un yüzü şiş göz. Her tarafı mor. 
Gözünle gördün mü dedim. Ben dedim helal olsun yahu. Başkana bak delilli istiyor. Delili 
burada Ufuk'u gösterdim. Diyorum Ufuk, beni soydular belden aşağı job almış, sana on 
santim. Ona yirmi santim. Sormuyorsunuz. Ufuk'u kaldırıp demiyorsunuz. Ufuk dedi mi 
demedi. Ben düşünüyorum. Yahu diyorum benim başkanlarım iyidir ya. Ben diğer vatan 
hainleri gibi adalet yok demek istemiyorum. Elbette adalet yerini bulacak. Ama ne kadar ya 
dört yılı geçti yahu. Anamız ağladı. Anam babam yaşlı. Bekliyor ki ya çocuğundan bir şeyler 
görsün artık bir rahata erişsinler. Faydadan çok zararım oldu. Adamdan üzüntüden iki kat 
olmuş. 2003 yılında süleymancılar diye tabir edilen bir cemaat yurdunda üniversite 
sınavlarına hazırlandım. Bu yurt, fakir öğrencilerden para almadığından dolayı bu yurtta 
kaldım. Beni barındıracak devlet yurtları olsaydı, bu yurtta kalmazdım. Kaldığım  bu yurt, 
Zafran  Erkek Öğrenci Yurdu isminde ve Elazığ şehrindedir. Gaziantep'te de 2 yıllık 
yüksekokul, makina bölümünde okurken bu yurtlarda kaldım. Yine onların  selamıyla oraya 
gittim. Dikey geçiş sınavı ile kazandığım Fırat Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda bir 
süreliğine dayımın kendi evi oradaydı onlarda kaldım. Daha sonra bir gece kondu kiralayarak 
hem çalışıp hem okudum. Sokaklarda şahitlerim de var. Bir süreliğine çiğköfte sattım. 
Hamallık ettim. Antalya Unlu Mamülleri, Evin Unlu Mamülleri, Birtat Unlu Mamüllerinde 
çalıştım. Buranın sahiplerini şahit olarak getirebilirim. Oralarda da yattım. Ben eğer FETÖ 
bana sahip çıksa ben niye orada çalışayım. Adamların kral gibi parası var. 2011  yılının 
sonlarında Gaziantep iline iş aramaya gittim. Bu arada makina öğretmeni değil tornacıydım. 
İş yok dedim. Gideyim belki orada bir iş buluruz. Belki çalışırız. Üç beş kuruş elimize geçer, 
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kardeşlerim okuyor. Ben dedim. Ezildim büzüldüm. Bir eğitim de doğru dürüst alamadım 
maddi imkansızlıktan bari kardeşlerim geri kalmasın. Sanayide iş ararken oradalerin sen 
üniversite mezunusun sanayide ne işin var. Git öğretmenlik yap dediler oradaki bir şahsın, 
benim bir yeğenim burada belediye etüt merkezlerinde öğretmenlik yapıyor. Sen de oraya 
başvursana dedi. Ben KPSS sınavına da bir hazırlanırım düşüncesi ile belediyeye gidip etüt 
merkezlerinde çalışmak istediğimi, maddi durumumun iyi olmadığını, kardeşlerimin 
okuduğunu ve işe ihtiyacımın olduğunu, bana yardımcı olmalarını söyledim. Onlar da 
beledeyinin etüt merkezinde sorumlu kişilerle konuştular. Bana tamam yarın gider işe 
başlarsın dediler. Bir süreliğine Şirinevler diye bir yerde yine belediyenin etüt merkezi vardı. 
Birkaç ay orada durdum. Ondan sonra da beni Necip Fazıl Kısakürek ismindeki etüt 
merkezine yönlendirdiler. O binalarda duruyor. Belediyenin olup olmadığı da orada. Orada 
okuyan öğrenciler aileler de var. Yahu birine ne sordunuz? Bu istihbarat kimden ne sordu? 
Hani bize söyleyin biz bilelim. Bu öğrenciler ne sordu onlar ne dedi? Bir bilelim. Onlar 
yapmadıysa bize söyleyin. Ben size alıp getireyim. O da yok. Gözaltındayken bana sormuş 
olduğunuz Mehmet Kor ve Bünyamin ismindeki şahıslarda. Öyle biliyorduk. Sorduklarında 
belediyede çalışıyor dedim. Onlar dedi bunlar FETÖ'cü. Baba ben bilmiyorum. Alnında 
FETÖ'cü yazmıyor ki. Adam kurumu işgal etmişse. Belediye oy almak için belediye başkanı 
olmak için kurumları cemaatlere satmışsa benim ne suçum olabilir yahu? ben ekmek 
peşindeyim. O zaman da terör örgütü adı altında bile değildi FETÖ. Benim devletim beni 
uyarmazsa ben nereden bileyim? FETÖ'ye ait kurumlarda öğretmenlik yaptın mı diye 
sorduklarında hayır çalışmadım. Dedim. 2011-20102 yılları arasında FETÖ'ye ait kurumlarda 
çalıştığıma dair MASAK raporu olduğunu ve sigorta SGK girişimin olduğunu söylediler. Ben 
de bu yıllarda belediyeye ait etüt merkezlerinde çalıştığımı ve hiç bir FETÖ kurumunda 
çalışmadığımı söyledim. Daha sonra yapılan araştırma neticesinde belediye bu etüt 
merkezinin işletmesini bu kurumlara devretmiş. Bu da benim suçum olmasa gerek. Mehmet 
Kor ve Bünyamin ismindeki şahısların FETÖ üyesi olup olmadıklarını da hala da 
bilmiyorum. O polislerin isnadı. Mehmet Kor'un bana yatırdığı dediğiniz para etüt 
merkezinin fotokopi, silgi, kalem vb gibi giderleri içindi. Bu parayı da belediyenin 
muhasebecisi yatırdı. Başka bir şahsa bırakmazdı. Ha onun adına yatırdıysa ben bilmiyorum. 
Haberim yok. İlk defa bu olay başıma geldi. Ben oraya gittim. Böyle dediler ben nereden 
bileyim yani. Ben kalkıp da sigortayı Türkiye'nin güvendiği övdüğü bir şeydeki kurumları 
belediyenin kurumunu ben sigortam ordan mı değil nereden bileyim? bilemem ki. 
Araştırmadım bile belediyenin yeri. Yeni yeni öğreniyorum. Karlov suikasti olmasa görevime 
devam edeceğim. Madem bu MASAK raporları vardı. Bunlar beni 15 Temmuz dan sonra 
Karlov cinayetine kadar niye çalıştırdılar? O zaman soruşturmayı başlatsaydı. Ben böyle 
saçma bir şey görmedim. İlk defa görüyorum. Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. İki 
yıllık adalet okuduk. Dedik ki biz de oluruz hakim, savcı bir yerlere varırız. O zaman paramız 
yoktu, şimdi paramız var. Yahu o da nasip olmadı. Bir türlü zaten fırsat bulmadım. Sercan 
burada benim birliğimdeydi. Üçüncü birlikte. Doğuya her ne kadar ek görev olsa Hasan Tunç 
başta yazılıydı. Çevik kuvvette benim kadar dış göreve giden yok. Ben vatan haini miyim? 
Bankasya'daki hesabımın boş olmasından dolayı 2001 yılında bütün diğer bankalarda bizde 
böyle bir zevk vardı ozaman nasıl diyeyim. Her bankanın sende bir kartı sende olsa sanki bir 
şey oluyor gibi. Gittik. Vardı orada da açtım. Her bankanın bulunsun diye. Bu hesap da boş 
diye ben bunu aldım. O belediyedeki muhasebeciye verdim. Benim kendi şahsi hesabım 
Akbank'ta. Faizli bankacılık, özel banka. Ben dindar biri olsam o kadar dediğiniz gibi ben 
gider o faizli bankaya paramı yatırmam. Araştırdınız mı? Baktınız mı? Muhakkak elinizde 
vardır. Ben neden paramı oraya yatırayım. Bankasya'ya yatırırdım talimatla. Benim bankam 
kazansın derdim. Üç beş kuruş silgi, kalem parasını oraya yattı diye. Benim paramla 
karışmasın o yüzden suçlu mu oluyorum. Terör örgütü olarak hala ilan edilmemiş bir banka. 
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Etüt merkezinde çalışmamla Bankasya'daki hesaplarımda eğer bu tarihlerden önce zaten 
kanunun geriye dönüştürülmemesi ilkesi diye bir şey var. O zaman suçu yedik. Beni 
suçlamayamazsınız yani bu saçma olur beni suçlasanız o tarihle. Adamın trilyonlar yatmış, 
milyarlar kimseye karışan yok. Televizyonlarda internette FETÖ  borsası kuruldu. O bu 
çıkıyor. Bylocku herşeyi var adamın. Adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Garibanın üç 
kuruş farklı şeyle gitmiş herşey ortada araştırılsa zaten. Beni de yardım yaptın. Para yatırdın 
diyorsunuz. Ben anlamadım. Ben çıldıracağım işin içinden çıkamıyorum. Bana anlatın ben 
bilmiyorsam siz anlatın diyin ki bu da haksız. Eğer bu bankaya para yatırma üç beş kuruş 
suçsa getirin bu bankadan bunun açılmasına, FETÖ'ye öncülük veren, kendileriyle oturup 
kalkan, kendilerine yer yurt veren hepsini buyurun tutuklayın. Onları da getirin ben de 
cezama razıyım. Vallahi buyurun olsun. Herkese eşit uygulanmalı. En büyük yardımı 
yapanlara karışmıyorsunuz. Yahu sinekler gibi, sinek gibi, kanat kadar birşey yatmış orada o 
da bana yatmamış yani. Belediye adına gelmiş. Suç nerede bunun? Bunun neresi suç bunun 
ben anlamıyorum sayın savcım. Allah'ınızı severseniz bunun neresi suç bana söyleyin ben 
bileyim. Bana niye ceza istiyorsun ben anlamıyorum. Adalet önünde herkesin eşit olduğunu 
zannediyorum, böyle de biliyorum. Okuduğum adalet kitaplarında da böyle gördüm. İnşallah 
da öyledir sayın başkanım. 2012 ağustos itibariyle askere gittim. 2012 'de. Askere gittim. Bir 
ay Kastamonu Gölköy'de acemi birliğimi bitirdim. Oradan da Malatya Arapgir ilçesine 
gönderildim. Orada da yer sıkıntısı vardı. Asker sayısı fazla. Yazıhan'a gönderildim. 
Yazıhan'da askerliğimi bitirdim. 2013 'ün Ocak ayı ilk ayı olarak da zaten askerliğim bitti. 
Geldim. Kardeşlerime de ev kiralamıştım. Onlarda orada okuyorlardı. Gittim ben de onların 
yanında KPSS'ye hazırlandım. 2013 yılında zaten daha Aralık gelmemiş. 17-25 Aralık dediği 
süreç bile gelmemiş. Ev belli, yer belli, yurt da belli. Onu araştırıp baktılar mı? O tarihte iki 
üç kuruş o Bankasya'da para var. O da belediye paraya el koymuştu. Aylığımı vermiyordu. 
Hani kaçar gider öğrenciler eğitimden geri kalır diye. Bende oranın bir miktar parasını 
almıştım. Bu silgi parasını vermiştiler. Dedim onlar paramı vermezlerse ben de bunu 
vermem. Sonra onlar yatmış hesaba. Ben de tekrar yatınca o paraya ihtiyacım vardı hemen 
veremedim. Polis okuluna gittim. Okudum. Paraya ihtiyacım vardı. Polis olduktan sonra 
elime geçti kul hakkıdır diye tekrar geri gönderdim. Bunun neresi suç? Ben yalan size 
söylemiyorum. İstesem yalan da uydururum. Yol da veririm buna. Ama ben doğruları 
anlatıyorum. Ben kanuna inanıyorum. Devlete inanıyorum. Adalete inanıyorum. Elazığ'da 
KPSS sınavına hazırlandım. Aldığım puanla polisliğe başvurdum. Polisliği de Mersin 
POMEM'i de kazandım. Çok şükür sporum da o zaman iyiydi. Sporda yapıyordum. Hepsini 
geçtim. Gittim. Orada da çalıştım. Tayinim Ankara'ya çıktı. Zaten fazla seçilecek bir yerde 
kalmamıştı. Bir bilgim de olmadığı için Ankara'yı seçtim. O da Elazığ'a yakın yer gelip 
giderim düşüncesiyle geldik bizi çevik kuvvete verdiler. Torpilimiz yoktu. Torpilimiz olsa 
FETÖ'den istihbaratta TEM'e KOM'a en güzel yerlere verirlerdi. Çevik kuvvete, sahipsizin 
yeri. Gönderdiler gittik oraya. Has bel kader eğitim gördük 15 gün. 15 gün eğitimden sonra 
zaten eğer o eğitimi yapamazsam orayı hak da edemem. Komiserlere de sorun. Ben 
küçüklüğümden beri ailemden dini terbiye gördüğüm için orucumu asla yemedim. Başka 
günahlarım olabilir. Günahlarım var. Ama orucumu asla yemedim. O eğitimin için sıcağın 
ortasında orucumu da yemedim. Komiserler hepsi de beni tanıyorlar. Ben oruçlu halde spor 
yaptım. 9 kilometreye yakın koşuyordum oruçluyken. Onlar yiyip içerek koştular. Bize de 
oruç tutma dediler, ben tuttum. Ha demek ki bu gösteriyor ki ben bu mesleğe uygunum. 
Benim fiziğim yatkın buna elveriyor. Kimsenin torpili yok. Derken üçüncü birliğe atandım. 
Üçüncü birlikte de yavaş yavaş tanışıyorsun. Üçüncü birlik 120-125 kişiden oluşuyor. 5-10 
kişi masabaşında çalışıyor. Gerisi alanda. Seni görevlendiriyor. Sabah nereye gittin. Geliyor 
onların eline. Diyor ki şu grup şuraya gidecek Kızılay'a. Adliyenin önüne. Burada sizi baya 
korudum sayın başkan. Sizin güvenliğinizi baya sağladım burada. Bombaların patladığı 
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zaman. Hasan Tunç buradaydı terörist değildi yani. Derken üçüncü birlikte baktım Mevlüt 
var Sercan var tanışıyorsunuz zamanla. 125 kişi. Mecbur tanışıyorsun. Komirserler de 
tanışması için hepsini karıyor. İç içe karıyor. Birbirlerinizin numarasını alıyorsun. Gittiğin 
yeri ona veriyorsun. Bilgi veriyorsun. Her türlü şeyi yapıyor. Biz camiye de gidiyorum, 
namaz da kılıyorum. Gidip gelirken bu Mevlüt'te namaz kılıyordu. O arada böyle tanıştık. 
Baktım efendi namaz kılan biri. Saygısız biri de değil. Saygısız olan da var. Yani küfürlü 
konuşan şunu bunu. Ben de küfürlü fazla konuşan bir insan değilim. Ağzım bozuk 
sinirlendiğim zaman. O adam da öyle küfürlü insanların yanında kendi yaşıtıyla oturmuyor. 
Gelip de yanımda bazen oturuyordu işyerinde. Diğer insanlarla arkadaşlığım nasılsa onlarla 
da aynı işyeri arkadaşı. Şimdi ben çarşıya gittim. Karşılaştım. Adamın evi orada. Dedi ki ya 
gel bir yemek yiyelim. Ben nereden bileyim FETÖ'cü. Adam polis. Devlet yapmış, güvenmiş 
getirmiş polis yapmış. Alnında yazmıyor mühür vurmamış. Ben peygamber değilim ki? 
Melek bana vahiy getirsin ben onun FETÖ'cü olduğunu bileyim. Sen yürü git git git (ses 
anlaşılmıyor 101:05 dakika) ben tanımıyorum ki. Öyle yapsam deli diye bu sefer beni 
tımarhaneye tıkarlar. Silahı belimden alırlar. Ben nereden bileyim? Elbette gideceksin çaya 
da oturacaksın bir şeyler de yiyeceksin. Geliyor adam neyse buradan okuyayım karışmasın. 
Bir süre bir yıllığına beraber çalıştık aynı birlikte ondan sonra Mevlüt nöbet büroya geçti. 
Yani çevik kuvvetin içinde. Giriş katta nöbet tutuyordu. Ben kendi birliğimde yine devam 
ettim. O süre zarfında doğuda ayaklanmalar oldu. Kızıltepe'ye, Mardin'e, Suruç'a ne bileyim. 
Türlü türlü orada görev yerleri yazılı. Çoğu doğu görevine beni gönderdiler gittim. Onu da 
komiserler sürgün diye hani beni sevmedikleri için gıcıklığına gönderiyorlardı. O 
komiserlerin çoğu da FETÖ'den ihraç edildi. Açığa alındı. Bakarsanız görürsünüz. Hatta 
bazıları o zaman benden şüphelendiler. Dediler ki sen istihbaratta çalışıyorsun bu 
komiserlerin isimlerini veren sensin. Bunlar sana bunu yapıyor sen de bunu yapıyorsun. 
Onlarda daha da kinlenip beni böyle yapıyorlardı. En son Diyarbakır görevi vardı. 
Diyarbakır'a gönderdikleri zamanda ben dikey geçiş sınavına girmek istedim. Onlar dedi 
gideceksin. Ben gitmiyorum dedim. İki yıllık adalet bitirmişim bu sınava girmem lazım. Bu 
kadar göreve gitmişim dedim ben. Çevik kuvvette en fazla göreve giden benim benden önce 
gelenlerin bile bu kadar yok. Antalya çıkınca onlar yazılıyor. Gönderiyorsunuz. Beni 
göndermiyorsunuz. Benim hakkım orası. Oraya gidiyorsam oraya da göndereceksin. Vurdum 
müdürün yanına çıktım. Müdür beye durumu anlattım dedim bir polneti açın bakın. Ben eğer 
işten kaçan biri olsam bu kadar dış göreve gider miydim? Hem de en tehlikeli yerlere 
gitmişim. Bu adamlar bana zulüm yapıyor. Eğer ben FETÖ'cü olsam o komiserler bana niye 
zulüm yapsın? Şahidi burada. Yalansa desin yalan. Neyse üçüncü birlikte bir süre çalıştım. 
Karlov suikastine yakın bir süre de beni aldılar havaalanına gönderdiler. Orada görev 
yapacaksın dediler. Havaalanı servisi seni evinin önünden alacak. Oraya gideceksin. Oradan 
tekrar eve geliyordum. Ondan sonra çevik kuvvete artık nadiren gidiyordum. Bir evrak bir 
şey olsa gidiyordum. Mevlüt Mert Altıntaş'ta bu suikastten 10 gün 15 gün o civarda birşeydi 
yahu neredesin dedi. Eskiden kapıdan girişte çıkışta seni görürdüm. Artık yoksun tayinin mi 
çıktı dedi. Tayin zamanıydı da. Bazılarının da tayini çıkmıştı. Ben de dedim ki yok kardeş 
havaalanına gidiyor geliyorum. İşim iyi rahat. Yemeğim havaalanında tıkır gibi iş dedim. 
Onlar beni buraya sürdü. Benim burada daha keyfim yerinde. Araba beni kapımdan alıyor işe 
işten eve getiriyor. Benim Mevlüt Mert Altıntaş ile görüşmem oydu. Başka ne görüşmüş 
oturma hiç bir şey de olmadı. Yani bundan dolayı niye suç ortaya çıksın? Ben niye bu davada 
yargılanayım? Normal birşey. Derken, gece havaalına işe gidiyordum. Telefonla TEM Şube 
aradı. Neredesin. Havaalanında işteyim dedim. Derhal TEM şubeye gel dediler. Nedir ne 
değil. Gel dediler, öğrenirsin. Vurdum geldim. Geldim dedim hatta yeri çıkaramıyorum. 
Emniyetin araçlarından biri varsa beni buradan alsın. Onun yüzünden dayak yedim. Sen 
kimsin böyle konuşuyorsun diye. Geldim dediler vay Mevlüt Karlov'u vurmuş. Sen niye bize 
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bilgi vermiyorsun. Yahu dedim ben bilgi şeyi miyim? Vuran babam değil, vurulan babam 
değil. Bana ne. Araştırın. Devlet sana demiş araştır sor. Soruyorsun. Sen beni çağırdın şimdi 
geldim. Sor bana ne soruyorsan. Ben birlikte çalışıyoruz. Aynı kurumda çalıştığım için 
kişiliği bu. Sigara içtiğini ben o zaman görmedim. Onlar diyor sigara ben  diyorum içmedi. 
Diyor sigara içiyor. Ben görmedim. Yalan mı söylüyorum. O gece üçte beni o gece sorguya 
çektiler beni iki üç gibi beni bıraktılar. İki gün sonra tekrar gelip beni evimin önünde beni 
aradılar. Ben dışarıda tatlıcıda oturuyordum. Biz işte TEM şubeden geldik evinin yanındayız. 
Evini arayacağız dediler. Gel dediler ben geldim. Bir suçum olsa kaçar giderdim. Hatta 
geldim kapıyı açtım birlikte içeri girdik. Buyurun dedim istediğiniz yere de bakın. Evi 
aradılar. Kontrol edip sağa sola baktılar. Hani ben diyorum delil olarak, ben FETÖ'cüysem. 
Benim evimde FETÖ adına ne gördüler ne var? Kimler vardı hani ne gördüler. Kaçmadım da. 
Aldılar. Anahtarı da kitle. Buzdolabının fişini çek. Gidiyoruz. Dedim niye fişi çekeyim? Bir 
daha dönmeyecek miyim? Yok dedi gideceksin baya uzun kalacaksın. Kapattık geldik. 
Geldik hatta gelmez olaydık. Sabah oldu yukarı çıkardılar yer misin yemez misin, yer misin 
yemez misin? Tokat vuruyorlar. Yumruklandım tekmelendim. Ana avrat küfür ettiler neye 
uğradığımı şaşırdım. Kendi kendime düşünüyorum. Yahu diyorum herhalde (ses 
anlaşılmıyor) ediyorum. Bu yapı mecbur. Baktım bu kısa sürmüyor. Başka yerlere gitmeye 
başladı. Bu sefer soyup masaya yatırdılar. Ufuk'u da çağırdılar. Ufuk'a sorun. Öyle gördü mü 
görmedi mi? Ufuk'u da öyle korkuttular. Gel konuş yoksa seni de böyle yaparız dediler. Ufuk 
da gariban aynı serçe kuşları gibi böyle titrek. Ben onu gördüysem o da beni görmüştür. Hatta 
gitmiş Serkan Özkan'a işte terör örgütünden birini getirmişler. Böyle böyle yapmışlar demişti 
ya. Serkan'a sordum yanınızda o da dedi doğru. Ben Ufuk'tan duydum dedi. Neyse o kadar 
dayaktan sonra bana baktım bu işi kabul et dediler. Sana bir milyon dolar vereceğiz. İçeride 
keyfine bakarsın. Ben dedim yahu ben bir milyon doları ne yapayım içeride? Anam babam 
dışarıda perişan olurken. Bana bir milyon doları değil dünyayı verseniz yine kabul etmem. 
Sen ne yaparsan yap bu işin içine seni tıkacağız dediler. Bir şey bulup senin üstüne 
yükleyeceğiz. Bak Sercan bilmem kimler kimler senin için ne  dediler? FETÖ'cü dediler. Sen 
de onları yap. Hani beni tahrik ediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Beni tahrik ediyor adam. 
Dedim vallahi kusura bakmasın, yapmışsa gitsin Allah'ından bulsun. Benim öyle bir şeyim 
yok. Ben kimseye de iftira atamam. Bir kağıt indirdiler bir sürü isim. İçinden bir Sercan'la 
Mevlüt'ün ismini biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Bir sürü isim vardı ama. Bunlara 
FETÖ'cü diye imza atacaksın. Atmıyorum. Atmazsan. Atmadım. Ben dedim onların 
ailelerinin bedduasını niye alayım? Senin kardeşlerine sülalene bulaşacağız dedi eğer şey 
yapmazsan. Vallahi  dedim onlar gitmektense dedim elin bedduasını alacağıma kardeşlerim 
gitsin. Ne yapıyorsanız yapın. Bu işi siz yaptınız ki bu kadar üstünde duruyorsunuz ki ben 
bunu kabul edeyim. Bu pisliği nasıl yaptıysanız öyle de temizleyin. Bana ne ben niye alayım 
senin suçunu üzerime. Hani kimseyi çağırmıyorsunuz sayın başkanım. O adamları getirin bir 
yüzleşelim. Bunlar kim? ismi cismi ne? Neyse beni öldürseniz de ben bu işi kabul etmem 
dedim. Onlar, lan şerefsiz ölüm senin için kurtuluş olur dediler. Biraz daha tartakladılar. Biz 
suçluyu dar ağacından alır, suçsuzu dar ağacına çıkarırız. Bize D büro derler. Öyle de nam 
yapmışlar. Dedim yapın baba dar ağacına götürün. Yukarıda da Allah var. Bir gün siz de dara 
gidersiniz. Neyse o doktorlar geliyor gidiyor güya şey yazacaklar darptan. Korkuyor ki darp 
görünüyor yani gözüm mosmor, her tarafı şiş. Doktor yazmıyor. Lan bir çizik de olsa 
yazacaksın kardeşim. Ben işkence altındayım. Belki korkuyor bana kötü muamele ediyor 
yapamıyorum söylemiyorum. Kimse yazmıyor. Bir  bayan doktor geldi. O günde biraz daha 
sinir kafa yerinde değil. Bir şeyin var mı? Şikayetin var mı dedi. Dedim sen mahkeme misin 
şikayetim olsun. Sen doktorsun. Ben sana ne şikayette bulunacağım? Sen benim 
yüzümdekileri görmüyor musun? Bu güneş gözlüğüm mü benim. Bu bodrum katta güneş 
gözlüğü mü takıyorum? Ben ne bileyim diyor. Şikayetçi isen söyle yazayım. Dedim senin bir 
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hekimlik yeminin var. O yeminine sadık kal. Mesleğine sadık kal. Devlet seni hain diye 
buraya koymadı. O aldığını hak et. Yaz bunu. Baktım bayan aldı yazmaya başladı. İki üç 
polis oradakiler atladı eline. Yapma, etme. Çek dedi terbiyesiz elimi tutma dedi. Yazdı. 
Ondan sonra şimdi darp raporu ortada yok. İçeriden bir memur çağırdı aradan bir gün. Ben de 
öyle seviniyorum. Dedim ki herhalde bir gelişme var güler yüzle gittik. Otur dedi oturdum. 
Bir baktım şeker verdi önüme. Dedim, herhalde  suçsuzluğumuz çıktı ortaya. Bak kardeş sen 
de polissin ben yıllardan beri polisim saçım beyaz. Şimdi sen darpı bugün yazdın. Diğer 
günlerde yazmamışsın. Sanki bugün biz seni darp etmiş gözüküyoruz. Yukarıdakiler 
yapmamış görünüyor. Suç bize geliyor. Dedim yapacak bir şey yok baba. Yukarıdakileri sen 
tanıyorsun ben tanımıyorum. Seni çağırdıklarında sende onların ismini verirsin getirirsin. 
Baktım bana kötü davranacaklar. Dediler ekmek yok, su yok, tuvalet yok. Hatta dediğim gibi 
tuvalete gitmezsem ben de orada bulunduğum nezarete yaparım. Götürme. Bir daha dedim 
birşeyler yaparlar darp raporunu yırtmasınlar ortadan kaldırmasınlar ben de yumuşattım 
dedim şikayetçi olmayacağım. Yapmayın, etmeyin. Ben size karışmayacağım ben biliyorum 
size neden kötülük yapayım. Yine öyle dememe rağmen. Çıktım çıkmaz kulağım duydu. Ne 
olur olmaz onu birşeye çevirin. Neye çevirecekse? geldik neyse, zaten Serkan'da burada tanık 
olarak söyledi yüzümün halini. Ufuk da sormuş, Ufuk'a soracak mısınız sayın başkanım. 
Soracak mısınız böyle bir şey var mı yok mu. Yarın öbür gün belki Allah korusun ecel gelir 
kamyon çarpar ölür. Tanık elden gider yani. Şahit sorun da biz de rahat edelim. Neyse, baro 
avukatlarını kabul etmedim diye dayak yedim. Mürsel Bey nerede? Mürsel Bey burada mı 
avukat? Mürsel Bey orada. Geldiğinde ben o polisleri öyle görünce, daha avukata güvenecek 
değilim, babama bile güvenemiyordum. Dedim ben kabul etmiyorum. Kendi avukatımı, 
tanıdığım biri gelmezse ben seni tutmuyorum. Çünkü beni o kadar iki yıllık polis 
memuruyum. Şundan bundan davalardan anlamıyorum.ne olur ne olmaz. Hatta kimliğini 
istedim. Biraz sert bir şekilde kimliği vurdu diye  dedim seni kabul etmiyorum. Etmek 
zorunda da değilim. Burada kendisi de şahit. Belki gördü görmedi. Sırtını çevirdi. Yüzümü 
duvara çevirdiler. Bu avukatı kabul ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorum dedim.  Şap 
vuruyor kafama duvarla birlikte işkence ediyorlar. Baro avukatı yüzünden ben ilk defa dayak 
yiyorum. Dört beş sefer üstelik. Kaç tane avukat geldi gönderdim. Hepsinden de dayak 
yedim. Neyse, bir ara bir daha çıkardılar yukarı. Sen altı yıllık polis memurusun dediler. Ya 
baba ben iki yıllık polis memuruyum. Polnet orada, okuduğum Mersin pomem orada. 
Arkadaşlarım orada böyle saçma bir şey olur mu? Yok altı yıllıksın. Yalan söylüyorsun. Pat 
küt. İki yıllığım. Onlar altı yıllık, iki yıllık. Vur vur vur. En son TEM büroda böyle esmer 
kısa boylu bir tane komiser vardı içeri Ahmet'ti ismi. Ahmet  dediler eğer takma isim 
kullanmadıysa orada ona geldi bir bakar mısınız dedi kapı dışarı çıkardı. Ses bana geliyor 
orada ben de tokatlanıyorum. Yahu dedi yanlış isim benzerliği. Hasan Tunç başka Konya'da 
bu FETÖ'den zaten şey olmuş. Dört buçuk yıl da dört küsür yıl gibi bir şey de ceza almış 
dedi. Bu adamı da başımıza bela ettik. Baktım diğeri de böyle etti. Siktir et dedi. Yavşağı 
katın içine gitsin dedi. Bir şey demedim. Ben de dedim sesimi çıkarmayayım. Nasıl olsa savcı 
var hakim var çıkacağız anlatacağız derdimizi. Orası bura gibi değil elbet araştırır bakarlar. 
Bakıyoruz dört yıldır taş üstüne taş koyan yok. Taş eksiliyor taş üstüne girmiyor. Ben 
anlamıyorum başkanım. Evet size de hak veriyorum korkuyorsunuz. Makamlarınız var o 
kadar emek vermişsiniz okumuşsunuz. Ama biz de genciz hakim bey anamız var babamız var 
bir geleceğimiz var. Ne olsun. Ben anlam veremiyorum. Vallahi ben sizin yerinizde olsam 
yapamam. O iddianameyi okuduğum gibi yırtarım. Gerekirse kendim gider araştırırım o 
yerlere bakarım. O kameraları kendim kontrol ederim. Bu söylenenler doğru mu yalan mı? 
Diyor müslüman kendisi için ne istiyorsa başkası için de onu ister. Ben sizin için cennet 
istiyorum. Ben nasıl kendim cenneti istiyorsam. Sizin de acı çekmenizi istemiyorum 
başkanım. Vallahi istemiyorum. Bu dünyadaki ufak bir ateşe dayanamıyoruz. Oradaki daha 
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kötü. Eğer gerçek bunların anlattığı ben tanımıyorum. Bunlar anlatıyor size. Eğer dedikleri 
doğruysa böyle darpla şunla zorla kabul ettilerse bunların ömürleri  gidiyorsa öbür tarafta 
bunların hesabı verilmez başkanım. Kul hakkı ödenmez asla. Yazıktır size. Hadi olmasın. 
Cehennem olmasın. İyi kötü hepimiz yaşarız. Biz de acı çeker ölürüz. Ama tersi varsa 
gerçekten cehennem varsa bu sefer sizlere yazık. Bu iki günlük dünya için diğer tarafı 
yakmayın Sayın Başkanım. Böyle bir durum söz konusuysa. Çünkü iddianameye baktığın 
zaman. Sen bakıyorsun ki gerçekten suçsuz gibi görünüyor yani dinliyorsun adam suçsuz 
görünüyor. Ben kendi şeyime bakıyorum akıl sır erdiremiyorum. Ak Parti için ailemle can 
veriyordum. Oy topluyorduk. Şimdi vatan haini olduk. Dedim herhalde Cumhurbaşkanı'nın 
haberi yok. Alttan gizli FETÖ'cüler bunu yapıyor. Adamı karalamak indirmek için. 
Bakıyorum onlara da birşey olmuyor. Olan yine bize oluyor. Sussan suçlusun. Susmasan 
suçlusun. Yahu dedim bari kanser olmayalım konuşalım. Neyse ifadenin çıktısını aldılar. O 
zamanki baro avukatının ismi neydi senin görüştüğün Veysel Bey? Neyse bir baro avukatı 
geldi. Mecbur dayaktan kabul ettim. Hatta dedi ne  diyorsun? Dedim vallahi ne diyeyim 
baksana dedim zebaniler gibi başımıza dikilmişler konuşamıyoruz. Dedim senden tek bir 
isteğim var bak ben yazışma şundan bundan anlamam. Seni Allah'a havale ediyorum. Eğer 
yanlış bir şey yapıyorsan bana yanlış bir şey imzalatırlarsa Allah senin hakkından gelsin 
dedim. Görevini yap. Gittik oturduk. İfadeyi yazdılar. Çıktıyı çıkardı. Daha birinci sayfayı 
okudum. Baktım dedim ben böyle bir şey demedim kardeşim. Sen anladığını yazıyorsun 
buraya. Birebir sözümü yazsana buraya. Lan ibne diyor, seninle mi uğraşacağım diyor. Ben 
yanlış mı. Oradan avukat aldı. Dedi evet dedi. Böyle yazmamış. Tekrar aldı hepsini, hepsini 
okutmuyor. Aldı o sayfayı tekrar değiştirdi, yapıştırdı yine verdi. Çevirdim ikinci sayfada 
yine öyle. Yine  deyince yine küfür. Adam bırakmıyor ki hepsini, bırak hepsini okuyayım. 
Ulan dedi şerefsiz seninle mi uğraşacağım dedi işimiz gücümüz yok ulan dedi. Üstten baskı 
yapıyorlar, şuradan baskı yapıyorlar bu şey yetişsin diye. Seninle mi uğraşacağız pat küt iki 
tane avukatın yanında bana vurdu. Neyse dedim boşver baba mahkemede nasılsa 
savunmamızı değiştirebiliriz. Avukat da dedi yapabiliyoruz. Tamam dedim sıkıntı olmasın. 
Ver dedim. İmzaya başladım. Avukat dedi ki yazının bittiği yere. Altta bu kadar boşluk var. 
Her bir sayfanın altında. Nokta atılan yere dedi bir paraf çek. Ben attım baktım avukata 
saldırdı yanımda. Devletin, sizinle aynı mesleği yapan avukata saldırdı. Avukat bayrağa 
hakaret olur, domates gibi kızardı. Sen bize ne ima etmeye çalışıyorsun diye avukata 
saldırıyor. Avukat doğruyu söylüyor kardeşim. Altına ne döşeyeceğin belli değil ki. Zaten 
bırakmıyorsun yazıyı okuyayım. Neyse dedik geldik attık. Ertesi sabah aldılar bizi şeye 
getirdiler. Adem Akıncı'nın yanına savcı beyin. Orada birşeyler soruldu söyledik. Biz dedik 
savcı bey bir şeyler eklemez dedik şeylere. Sonra cezaevine girdiğimiz zamanki iddianame 
hazırlandı geldiğimde baktım ki orada da birşeyler eklenmiş. Allah'a bıraktım. Allah 
hakkından gelecek elbet. Kısa bir zamanda göreceğiz hepimiz. Neyse derken sayın savcım 
dedim darp raporum vardı benim bir darp raporum vardı. Bir tane bayan insafa geldi ya da o 
laflar ağır geldi bir darp raporu koydular oraya. Darp marp raporu yok dedi. Gerçi baronun 
avukatı oradaydı. Bu avukat sonradan geldi işe konuştuktan sonra. Gittik darp raporu yok. 
Şimdi ben avukatıma dedim  darp var. Dedi bir darp raporu var dosyada. Ne zaman? 
Mahkemeye getirildiğim gün. Savcıdan sonra mahkemeye getirildiğim zaman bu kapının 
burada giriş yerinde bir tane sağlık ocağı mı var ne orada? Bir yere koydular. Orada bir darp 
raporu aldılar. Birşeyler yazdırdılar. Onu koymuşlar. Bir tane o var. Daha morluk gözümden 
geçmemiş onu yazmışlar hani demesinler darp raporunu yırttı götürdü. Hadi yine neyse 
vursun vallahi zoruma gitmiyor. Normaldir hainleri ortaya çıkarmak için vursun. Benim 
anama avradıma neden küfür ediyorsun. Benim dinime dinayetime niye küfrediyorsun. 
Küfretme baba vur. Kendini rahatlat. Belki FETÖ'cüler sana kötü bir şey yaptı. Şuan sen 
benden şüpheleniyorsan yap. İçini rahatlat. Ama küfretme kardeşim, küfretme. Namusuma 

N
ordic

M
onit

or.c
om



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  +QjKJvB - 3td4YnM - 5hbjj1M - QsrU8U=  ile erişebilirsiniz.

dil uzatma. Beni dokuz ay karnında taşıyan, yedirip içiren anama sen ne hakla küfrediyorsun? 
Yine şikayetçi olmazdım. Ama anama niye küfrediyorsun? neyse savcı Adem  Akıncı'ya 
verdiğim ifadem de bana okutulmadı. Daha sonra iddianameme hiç söylemediğim veya tersi 
olacak şekilde ifademin değiştirildiğini ve eklendiğini de gördüm. Bu yüzden de hiç yazılı 
savunma vermedim. Mahkemenin sonunu bekledim. Şuan sizlere yazılı savunmamı 
vereceğim. Kendi el yazımdır. Her sayfanın arkası boş olup böyle sadece ismim soyismim bir 
de üstünü karalamışım birşeyler eklemesinler diye sayın başkanım numara atmışım ne olur ne 
olmaz diye. Çünkü bu orada ceza verirseniz Yargıtay'a giderse hiç değilse belki Yargıtay'da 
birisi Allah'tan korkar da adaleti uygular diye. Ama ben zannetmiyorum. Sizlerin de adaleti 
uygulayacağınıza ben eminim. Evet diyeceksiniz ya adam niye birşey eklesin? O polislerde 
biliyor siz de biliyorsunuz. Şimdi benim anlattığım darpların bana yapılan bu işkencenin 
cezası nedir hakim ben bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Ben göreve döndüğüm zaman 
bunlara dava açarsam bunlar soruşturma yiyecekler. Bunlar ne olacak? Ben çevik 
kuvvetteydim. Bir job vurduğum zaman onun hesabını veriyordum. Elli tane şey 
hazırlıyorlardı. Kalemi böyle keskin olan uyduruyordu birşeyler o ceza gelmesin diye. Şimdi 
bu adamla döktürmeye çalışacaklar. Elbette tedbirli olmam lazım. Bana kızmayın yani böyle 
yaptığım için. Diyeceksiniz belki delidir, kafayı yemiş, işi tedbire bırakmıyorum. Benim 
Allah'tan başka kimsem yok. Sahip çıkanım yok. Sahip çıkanım olsa ben bugün burada da 
olmazdım. Neyse Adem Akıncı bizi mahkemeye sevk etti. Hakim baktı yurt dışına sadece 
yurt dışına çıkma yasağı koyarak beni bıraktı tahliye etti. İhraç da edilmemişim mesleğimden 
ihraç mihraç da yok. Sadece yurt dışına çıkma yasağı var. Gittim. Avukatım  da burada 
şahittir. Yani bir avukattır yani eğer devleti yöneten hukuk adamıdır. Sözü geçerlidir. Yalan 
söyleyecek değil. Gittik 15 gün işe gittim. Silahımı da vermediler. Tabii avukatıma dedim siz 
başvurun ben onlarla yüz göz olmayayım. TEM'le silahımı onlar aldığı için. Onların yüzünü 
görmeyeyim. Sinirliyiz. Ne olur ne olmaz o kadar küfürden sonra dayanamayıp vururum 
gibisinden ben gitmedim. Avukatıma dedim sen al silahı. Verecekler dediler. Silahsız 15 gün 
işe gittim geldim. Derken 15.gün beni çağırdılar. Neyse o ilk gittiğim gün müdürün yanına 
çıktım. Yahu dedim siz bu çevik kuvvetin babasısınız. Sizi baba diye gördük. Bunlar hep 
sizin evladınız yahu. Siz arkamızdan araştırma yaptınız mı? Bu adam nasıl biriydi? Sahip 
çıkayım. Belki kötü anlattılar. Yahu vallahi dedi sen ortamı biliyorsun yahu. Herkes 
kendinden korkuyor. Eyvallah dedim. Allah o baba tarzı olan hakimlerden müdürlerden 
diğerlerinden razı olsun. O bir zulüm gördüğü zaman silahı da kendisi bende yapmıyorum bu 
işi diyenlerden Allah razı olsun. Şuan onlar kalmamış ne yazık ki. O müdür de sahip çıkmadı. 
Derken, dediler ki kardeşim sana istirahat verelim. Kafan yerinde değil. Biraz istirahat et, 
şunu yap, bunu yap. Ben de kafa yerinde değildi o zaman ben dedim herhalde birşey 
düşünüyorlar. Yok dedim istirahat yapmıyorum, izne de gitmiyorum. Öyle ise seni 
psikiyatriye gönderelim dedi. Başta inat ettim dedim gitmem dedim. Dedim siz benim 
silahımı vermemek adına beni psikiyatriye sevk ediyorsunuz. Bana rapor çıkartıp silahımı 
benden alacaksınız. Geriye işte ne bileyim. Daha düşük hizmetlere göndereceksiniz. Gitmem 
dedim. Sonra dedi ki emniyetin psikiyatrisi var. Oraya git. Orada bir şey olmaz. Gittik bayana 
derdimizi anlattık. Olanları anlattık. Ondan sonra baktılar ki sinirliydim, biraz da dedim 
anama avradıma küfür ettiler, vururum gibisinden şey ettim. Adamlarda baktı olmuyor. 
Dediler ne yapalım. Bu adamın sağı solu belli olmaz. Silahı da veremeyiz. Gittiler valilikle 
konuştular valilik kararıyla bizi açığa aldılar. Geldim avukatıma dedim yahu böyle böyle. 
Normaldir bu süreçte dedi. Olabilir dedi, git, ye, iç, gez, keyfine bak döneceksin. Ben dedim 
ne yapayım? Madem öyleyse evide yükledim. Babam onlarda gelmişti. Adım köye gittim. Bir 
buçuk yıl sadece yurt dışına çıkma yasağı var. Kaçsam kaçardım hakim bey. Doğuda bu işi 
yapan çok insan var. O zaman fırsat da vardı. Ama suçsuzum ben niye kaçayım? FETÖ'cü 
değilim. Kaldığım o süleymancılar yurdunda zaten FETÖ düşmanıydılar. Söyledikleri şuydu 
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onların bunlar din düşmanı, dinler arası diyalog diye birşey çıkarmışlar. Bunlar kafirler. 
Papanın elini öpmüş FETÖ. Böyle bir ortamda yetiştiğim halde ben nasıl FETÖ'ye saygı 
beslerim, sevgi beslerim? Adam milletvekili, bakan şu bu çocukları küçüklüğünden beri 
onların yanında okuyor. Kolejlerinde en lüks, paralı. Balı kaymağı yiyorlar. Yetişiyorlar. 
Ağaç yaşken eğiliyor. Yetişiyor. O adam aldatıldım diyor işin içinden çıkıyor. Biz de fakir 
şoför Özcan'ın oğlu başka yerde okuduğumuz halde diyor ki illa ondansın. Benim aklım 
almıyor yani. Yani düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Eğer sizin bildiğiniz birşey varsa 
söyleyin. Söyleyin ulan beyinsiz şu şöyle ben  de bileyim. Bu kadar boğazımı patlatmayayım 
yani. Neyse 15 gün sonra dediler açığa alınmışsın. Gittim. Bir de kağıt imzalattılar. Baktım ki 
mahkemeden bırakıldığım günü atmışlar. 15 gün öncesine tarih atmışlar. Baba o zaman açığa 
alınmadım ki? Yeni alınmışım. Madem açığa alındım. Sen beni niye 15 gün işe getirdin? 
Bana yemek de verdin çevik kuvvette. Yapacak birşey yok böyle atacaksın böyle olması 
gerekiyor. Atarsın atmam. Komiserler dediler şöyle olur atmazsan şöyle. Ben de şeyi 
bilmediğim için kanunları fazla. Ben de dedim herhalde suça girer imzayı çaktım bıraktım. 
Avukatım da şahit. Köyde bekledik tam bir, bir buçuk yılı buldu mu avukatım? öyle bir şey 
buldu herhalde. Sonra bir gün telefon geldi. Avukatım arıyor. Dedi savcı bey seni çağırıyor 
Adem Akıncı. Bir şeyler soracak. Tamam dedim hay hay. Çıktıkgeldik orada iki isim söyledi. 
Bunları tanıyor musun? Dedim vallahi isim soyisim herkes aklında tutmaz. Bir sürü yerde 
çalışmışız etmişiz, polis arkadaşlarımız var. İki tane var çevik kuvvette böyle bu isimde. 
Onlar değil dedi. Dedim resim varsa resim göster daha sağlıklı olsun. Resim varken sen bana 
neden isim soruyorsun? Avukatım çıkarttı direkt televizyonda polislerin elinin altında birini 
gösterdi. Bunu tanıyor musun? Tanımıyorum dedim. Baktım sen istesen istemesen de dedi 
seni başka şeylerden içeri tıkacağım. Bundan beraat alsan seni başka işten içeri tıkacağım 
gideceksin dedi. Git dedi avukat bey bununla konuş dedi. Geldim itirafçılık istiyor. Bir de 
diyor itirafçı ol, üç yılla kurtul. Ben suçlu değilim, terörist değilim ki ben itirafçı olayım. 
Neyini kurtuluyorum. Gittim avukatım dedi ne diyorsun, ne olacak bu dedi savcıyı 
görüyorsun dedi. Ben de bir şey diyemiyorum. Adam haklı da ne  desin. Geldim, dedim 
vallahi ben ne hiç onu tanımıyorum ben kimseye suç atamam. İstediğini yapsın dedim. Beni 
cehennemede atıyorsa ne yapıyorsa yapsın dedim. O bu adaletsizliği yapıyor, ben önünde 
boyun mu eğeceğim. PKK terör örgütü apo gibi şerefsiz boyun etmiyor şey etmiyor. 
Korkmadan gidiyor içeride yatıyor. Ben mi korkacağım adalet için. Ben kötülük yapmamışım 
ki. Bayrağını seven biriyim. Bu yaşıma kadar bir şerefsizlik de yapmamışım. Ona mı boyun 
eğeceğim. Beni tehditle beni terörist yapacak. Etmedim. Gönderdi bizi mahkemeye yine 
çıktım hakimin karşısına. İki üç polis de duruyordu orada. Onlarda bizim gibi bir ülkücü 
bıyığı bırakmış. İnşallah gerçek ülkücü. Şimdi bazıları çakal ama kurt postuna bürünmüş. 
Ülkücülük taslıyor. Değil. Biz ülkücülerin nasıl olduğunu biliyoruz. Durduk, hakim bey 
dinledi. Dedim ki, ben FETÖ'cüysem, sağlam bir kanıt koy ortaya ben mahkemenin bu en üst 
katından kendimi aşağı atıp da öldürmezsem namerdim. Ben terörist diye yaşamam. Durdu, 
duraksadı, karar veremedi. Durdu dedi biraz 5-10 dakika dışarıda bekleyin. Gitti oradaki 
polisler dedi vallahi dedi eğer bu Karlov cinayeti işin içinde olmasa beraat ederdin. Ama dedi 
adam da korktu savcıya danışacak. Adem Akıncı da zaten dünden razı. Aldı hemen bizi 
içeriye. Gittik içeriye avukatım orada bak köfte söyledi yanımda vallahi sabahtan beri bir 
lokma dahi koymadım ağzıma,açtım. Yanımda polisler oturuyordu orada. Boğazımdan 
gitmedi. O köfteyi hepsine dağıttım. Dağıtmadım mı avukat bey? Ben böyle biriyim. Biz 
millete acıyoruz. Millet bize acımıyor. Demek ki adamın Allah 'tan korkusu yok. Neyse, tabii 
o zamanda burada savcının yanına gelmeden ihraç da gelmişti. Ben avukatı tekrar aradım o 
zaman yahu ihraç edildim bu nedir, bir şeyler dönüyor, bir haksızlık var. Cumhurbaşkanının 
yanına gideceğim, Başbakanın yanına gideceğim, birilerinin yanına görüşeceğim böyle 
olmuyor. Alttaki başkaları ortalığı karıştırıyor. Biz vatanımıza ihanet etmedik ki. O da diyor 
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böyle birşey olamaz sabret süreçtir dedi. Bekle dedi hele ne olacak. Bütün haklarını geri 
alacaksın. Tedbir amaçlı yapılıyor. Şu amaçla yapılıyor. Biz de bekledik. Ondan sonra içeri 
geldik gittik. İçeri girmez olaydık. İçeri girdim, içerideki zulüm o yediğim yumrukların 
yanında yani yumruklar hafif kalıyor. Psikolojik baskının, psikolojik böyle işkencenin böyle 
zor olduğunu ben ilk defa orada gördüm. Banyoya giriyorum. Su geliyor. Bir bakıyorum suyu 
kestiler. Çıkıyorum diyor sular kesildi. Düne kadar böyle değildi bu niye  böyle oldu baba? 
En son bir gün suyu şey etti. Merdivenden koştum geldim tam şeye giriyorum baktım 
kameradan oradaki şeye elini etti. Su yine kesildi. Hapishanedeki kamerayla el işareti 
yapıyor. Adam yatağıma çikolata döküyor. Kızdın mı diyor, kızdın mı? Bilerek döküyor. 
Beni çileden çıkartmak için. Yatıyorum. Alttan gürültü geliyor. Kalkıyorum gidiyorum. 
Diyorum gürültü yapmayın. Diyor kafayı yemişsin sen. Hepimiz yerimizde oturuyoruz. 
Gerçekten yerinde oturuyor adam. Neyse dedim böyle olmuyor. Bir gün battaniyeyi kafamın 
üzerine çektim alttan hafif bir delik bıraktım. Bir gözle bakıyorum. Ben kafayı koydum. 5-10 
dakika geçti dediler uyumuş. Baktım yukarıdan biri bir peçete bıraktı. Şeyler başladı. Ben 
aşağıya indim tekrar aynı sistem. Yine oturdular. Alttan demek ki ben gidene kadar bir daha 
merdivenden birşey atıyor. Onlar diyorki herhalde farkına varmadım. Bir türlü uyku 
uyutmadılar. Orada iki üç kişi geliyor benimle yatıyor akşam. Sabah kalkıyor gözleri kan 
çanağı. Yatmamış, o da belli yatmamış. Artık bunlar istihbaratçı komple o koğuşa gidiyor. 
Hani Muhsin Yazıcıoğlu zamanında anlatıyordu. Diyordu C koğuşunda şunlar şunlar vardı. 
Ben de şimdi  diyorum adam harbi harbi yapılmış yahu. Demek MİT cezaevinde suçlu 
konumunda herkes kendisine birisi astsubay birisi bilmem ne rolü veriyor giriyor demek ki 
işkence yapıyor. Ya da FETÖ'cülerdi onlar bana yaptı ne alıp veremedikleri varsa 
bilmiyorum. Ama yapıldı bunlar avukatıma da söyledim. Söylemedim mi avukat bey 
defalarca? "

Mahkeme Başkanı: " Hasan Tunç, esas hakkındaki mütalaya karşı beyanlarını 
alalım."

Sanık Hasan Tunç:" Bunları anlatmazsam savunmamın birşeyi kalmaz ki neler 
yaşadığımı görün sayın başkanım. "

Mahkeme Başkanı: " Anlat o zaman. Devam et."
Sanık Hasan Tunç: " Siz diyorsunuz ki belki ben film çeviriyorum. Kemal Sunal 

filmi çevirmiyorum. "
Mahkeme Başkanı: " Yazılı olarak vereceksin zaten onları devam et."
Sanık Hasan Tunç: " Ama okuyan var mı Sayın Başkan?"
Mahkeme Başkanı: "Tamam oku o zaman."
Sanık Hasan Tunç: " Okusalar sıkıntı olmaz. Neyse derken birkaç mahkemeye 

geldik içerideyken de. O daha önceki başkan demek ki biraz baktı şey elini vicdanına mı 
koydu. Duamız mı Allah'a kavuştu dedik bizi kurtar. Zaten cezaevinde psikiyatriye 
gittiğimde orada yazılan kayıtlarda neler yapılmış neler yapmış beni psikiyatriye bile 
götürdüler orada. Test mest yaptılar. Şizofren mi yoksa kafayı. Bir de ayak yapıyorlar. 
Yemeğin içine değişik değişik bilmiyorum ilaç katıyorlardı. Yiyordum karın ağrısı 
başlıyordu. Böyle bir işkence ben görmedim hayatımda.  Evet şimdi gelelim. Savcımız geldi. 
O diğer savcılardan sonra şimdi o da ceza istedi. Ben dedim herhalde savunmaları okumamış 
ya da bize acımıyor ya da gençliğin ne olduğunu bilmiyor ya da çocuğu yok bilemiyorum. 
Şahsen kendisi gelse ben orada olsam vallahi yapamazdım. Araştırırdım en ince ayrıntısına 
kadar ondan sonra karar verirdim. Kendim bizzat giderdim. Savcı olarak bizzat o polislerin 
başına giderdim. Çünkü, şuan ne polislerin ne de istihbaratın içindeki adamlara 
güvenemezsiniz yani. Adam belki FETÖ'cü. Belki devlet düşmanı. Geçici bir hayat mal ve 
makam için siyasilerden ilgi görmek veya siyasilerin hışmından korunmak için adalet hak 
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hukuk adalet eşitliği, adaletliğin değişmezliği ilkeleri ayaklar altına alınıp çiğnenmemeli. At 
ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Bu salonda bu mahkeme süresince size saygı ve 
hürmet gösteriyoruz sayın başkanım. Görüyorsunuz elimizde her halükarda size saygı 
gösteriyoruz. Ama önemli olan dışarıda da ileride de saygı görmeniz. Bir zaman gelecek 
diyecekler helal olsun. Kanunun adaletin çiğnendiği zamanda şucu bucu demeden, zengini 
kayır garibanı at içeri yapmadan adaleti uygulayan tek hakim desinler, o zaman saygı 
göstersinler. Beni de kendi bir evladınız bilin. Her zaman da yanınızdayım. Zora 
düştüğünüzde de gelirim. Gelmezsem namerdim. Atalarımız şöyle der; alma mazlumun ahını 
çıkar aheste aheste. Üzerime atılan suçlamalardan cezayı gerektirecek veya suç sayılabilecek 
bir durum söz konusu asla olamaz ve olmamalıdır. Bankasya devletin izniyle açılmış bir 
banka olmasına rağmen, nasıl olurda bu bankadan para çekmek ve yatırmak suç sayılabilir? 
Bu bankanın açılmasına izin ve yetki veren bütün devlet yetkilileri o zaman suçlu mudur? 
Daha terör örgütü olarak bilinmeyen, devletin üst düzey yetkililerinin bile bu örgüt kurum ve 
kuruluşlarla içli dışlı samimi bir şekilde hemhal olmasına rağmen gariban, işe ihtiyacı olan, 
evine çoluk çocuğuna bir parça ekmek götürebilmek için İŞKUR aracılığıyla veya kendisi 
bizzat bu kurum ve kuruluşlara başvurarak işe girip ve maaşlarını bu bankadan almaları nasıl 
suç olabilir? Suç sayılabilmesi için Yargıtay'ın belli kriterleri var dedi. Sizler de belli kriterler 
belirlediniz. Bunlardan başlıcası Bankasya batmasın diye belli bir tarihte para yatıranlar, aynı 
miktarda süreklilik sağlayacak şekilde FETÖ kurumlarından herhangi birine para yatırmak ve 
benzeri diye sıralanmakta. Şimdi ben bu bankaya hiç bir zaman para yatırmadım, kredi 
çekmedim. 2014'ün ilk aylarında da bu hesaplarımı kapattım. 2013'ün Mart ayından itibaren 
de bakiyemin hepsi sıfır. Para artışına gitme gibi bir durum da söz konusu olmadığı halde 
nasıl suçlu olabilirim? Geçici olarak işe ihtiyacım olduğundan dolayı çalıştığım belediye etüt 
merkezinde, etüt merkezinin giderleri için silgi kalem ve benzeri kırtasiye ve diğer giderleri 
için belediye tarafından hesabıma yatırılan bu paranın ve belediyenin bu etüt merkezinin 
işletmesini FETÖ kurumlarına verdiğini bilmediğim halde bu etüt merkezinde çalışmam suç 
olmasa gerek. Daha önce terör kapsamında olmadığı halde o tarihte istihbarat, KOM, TEM 
gibi emniyet birimi veya devlet yetkililerinin bunlar teröristtir. Bu kurumları teröristler 
yönetiyor diye bizi bilgilendirmedikleri için ve de 17-25 Aralık diye tabir ettiğimiz bir 
tarihten önceki bir durum söz konusu iken kanunların geriye yürütülmemesi ilkesi 
doğrultusunda suç olmadığını düşünüyorum. Bir suçlu varsa o da belediyedir. Çağırın onları 
yargılayın. Öğrenci ve ailelerini şahit getirebilirim. FETÖ kurumlarında hiç bir zaman 
çalışmadım. 7 veya 8 aylık geçici olarak çalıştığım bu işten önce veya sonra hiç bir kurumda 
da çalışmışlığım yoktur. Sekiz aylık bir durum. Ben öyle sürekli çalışsam sürekli onların 
içinde olsam yine neyse. Deseniz yahu sürekli varsın. Bir tane o öğrencilerden getirin, desin 
FETÖ'cü veya vatanına bayrağına ihanet et diye birine söylemişsem gelip söylesinler. Getirin 
burada biz de duyalım. Kurbanlık koyunlar aranıyor. Kurban olacak koyunun kriterleri var 
sayın başkanım. O kurbanın uzuvlarının tam olması lazım. Benim de dişlerimin iki tanesi 
eksik benden kurban olmaz. Büyükbaşlardan birini kurban ederseniz daha makbule geçer. 
Burada Bankasya'nın bilirkişi raporu burada duruyor sayın başkanım. Siz incelediniz belki 
elinizde var. Zaten orada görev tanımı diye yollamışsınız. Neyi istiyorsunuz. 2013'ün 
sonunda da hepsi Mart ayından itibaren sıfır hesabımda hiç para yok. 17-25 Aralık nerede? 
Mart ayı nerede? Bakiye yok. Bunları niye çıkardılar niye getirdiler ben onu bilmiyorum. 
Hala Bankasya 'ya para yatırdın diye suçlanıyorum. Ben anlamıyorum. Burayı da böyle 
kağıda yazdım. Buradan okuyayım. Bankasya'yla ilgili adıma istediğiniz bilirkişi raporu 
elinize ulaştı. Beraber inceleyelim. Buradaki görev tanımı, hesap bakiyesi ve giriş çıkışları 
kontrol edelim. Ben bunlarında güvenilir olmadığını düşünüyorum. Çünkü, bu elle 
hazırlanmış, yani çok rahat getirip üstünde oynama yapabilirler. Bu parafın aynısını ben de 
atabilirim. Zaten suç oluşturacak ceza gerektirecek bir durum da yok. Ama yine de işi 
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sağlama bağlayalım. 17-25 Aralık dediğiniz tarihten sekiz ay öncesinden itibaren hesabımda 
hiç para yok. 2014 Mart itibariyle de hesabımı kapatmışım. Bir de o FETÖ bilmem talimat 
yoluyla para yatır matır dururken ben hesabımı 2014'ün ilk aylarında kapatmışım. Onu da 
inşallah biliyorsunuz sayın başkanım. İnşallah sayın savcım da ona bakmış iddianamede 
okumuş görmüştür. Bu bilirkişi raporunu. Bilirkişi raporundaki görev tanımı kısmında 2013 
yılından 2016 yılına kadar geçen dönem içerisinde diyor. Zaten 2014 yılında kapattığım için 
2016 kısmı gerisi yok, alınmamış. 2016'ya kadar istenmiş, yok. Bir demiş, hesaba yatırılan 
meblağ soruluyor. Cevap, herhangi bir meblağ yok. Kar payı soruluyor. Kar payı yok. 
Hesabımın çıkış kayıtları özellikle vurgu yapılmış özellikle okul taksidi adı altında her ay 
belli bir hesaba düzenli çıkışın olup olmadığı soruluyor. Okul taksidi adı altında. Bu okul 
taksidi adı SD kartta da geçiyor değil mi? Her ay sanki 200 lira vermişim gibi orada kayıt 
yapmışlar ve burada ne yazıyor. Bu tanıma uygun bir çıkış yok. Yani bu bilirkişi raporunda 
da öyle bir şey yok. Bu da SD kartın 200 TL okul taksidi adı altında yardım yapmadığımın 
kanıtıdır. SD karttaki bilgilerin de yanlış olduğunu gösteriyor. Örgüt liderinin diyor yine o 
tanımlamada. Örgüt liderinin talimatıyla 2013 Aralık ayından sonra bankaya para yatırıp 
yatırmadığı soruluyor. Cevap, şahsın hesabında hiç para yok. Bakiyesi sıfır. 2014 ayında 
hesabını kapatmış. Yeni  bir hesap da açmamıştır, diyor. Şimdi size soruyorum. Suç teşkil 
edecek durum bunun neresinde. Bu bankaya milyarlar yatıran, ev araba arsa kredileri 
çekenlere bir şey olmuyor. Olan bizim gibi garibanlara oluyor. Bizden para yatırıp, beraat 
almamız isteniyor. Birilerine para vereceğiz aman bizi kurtar diyeceğiz ki öyle kurtulalım. 
Bizim de paramız yok baba ne yapalım? Fakiriz, getiremiyoruz. İsterseniz bir on yıl 
yanınızda çalışalım bedava. Suçumuz parasızlık, fakirlik, yoksulluk. Herkesi kendimiz gibi 
iyi görmemiz. Allah'a şükürler olsun ki Allah var. Allah'ım deyip bana zulmedenleri haksızlık 
edenleri O'na havale ediyorum. Kime gidelim? Kime güvenelim? Nasıl edelim? Bilmiyorum. 
Şaşırıp kalmışım. İçerideyken birileri avukatımla aramı açmak için mi veya başka bir tarzda 
mı içeride olmayan da olabilir biri geldi bana dedi baba avukatın 100 bin TL para almış. 
Yahu dedim nereden? Öyle saçmalık. Devletten 100 bin TL para mı alınır? Kafamı yani, 
psikolojik baskı, yedirtecekler. Böyle saçma bir şey mi olur dedim. Devlet nasıl para verir. 
Yok, dedi. İşkence yapan polisler vermiş. Fazla savunulmasın, birşeyler ortaya çıkmasın, 
evraklar gelip gitmesin. Bir kurt attılar içime. Bugünden o günden beri de avukatıma da bir 
şey  demedim. Kötü bir söz de söylemedim. Hiç yüzüne de vurmadım. Ama içim içimi 
kemirdi. Hani dedim yani bu da bilinsin yani psikolojikmen. Bana oyun mu oynuyorlar? Ne 
dönüyor bilmiyorum. Düşündükçe çıldırıyorum. Ben kendimi nasıl savunuyorsam 
avukatımın da öyle savunması gerekir. Size sunduğu savunmalarda da ne yazılı onu dahi 
bilmiyorum. Mahkemeden önce benimle görüşüp ne söyleyip ne söylemeyeceğini bana 
anlatması gerekirken işe sürece bağlamış gibi gördüm. Bu da onu düşündürdü. Dedim acaba 
olabilir mi? Kafayı yiyeceğim. Kendisi de burada. Hatta mahkemede bir seferde içerideyken 
bir sefer de tartıştık. Şey yönünden. Dedim acaba tehdit mi alıyor çocuklarını öldürürüz. Yok 
sana şunu yaparız işinden olursun. Dedim belki korkuturlar. Dedim ki madem öyle bırak 
cesur biri gelsin. Ama öyle birşey yok dedi. Sen kafayı yemişsin. Doğru olabilir. Çünkü 
adamlar yedirttiler yani. Neyse, bende diyorum burada. Artık kendi başıma kendimi 
savunuyorum. Bu yargılamadan sonra mahkemelerden sonra da bu işin peşini 
bırakmayacağım. Gerekirse televizyon, haber kanallarına, internete her yere başvurup 
konuşacağım. Bunun sonu ölümde olsa beni öldürseler de hakkımı arayacağım. Çünkü ben 
devletimi bayrağımı savunmuşum. Asla da ihanet etmemişim. Ben suçsuzum. Zalimlerin 
Allah belasını versin. Mevlüt Mert  Altıntaş'a kurban parası vererek örgüte yardımda 
bulunduğumu söylüyorlar. Mevlüt'ün alnında FETÖ'cü yazılı değil ki ben FETÖ'cü olduğunu 
bileyim. Devletin polis diye atadığı, SD kartta FETÖ'cü olmadığı yazıldığı halde sizin de 
Mevlüt'ün başka kurum ve kuruluşlara giderek kendini gizlediğini söylediğiniz halde ben 
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kendini gizleyen birinin FETÖ'cü olup olmadığını nasıl bileyim? Böyle büyük bir işi yapan 
biri gelip başkalarına FETÖ'cü olduğunu söyler mi? Gizli iş yapıyor. Siz de diyorsunuz. 
Nereden bileyim? Bilmem. Ben müslümanlık gereği kurban kesmek istedim. Daha önceki 
kurban ve adaklarımı beni ücretsiz yurtlarında okutan süleymancılar diye tabir edilen 
kurumlara verdim. Bunun bu paranın bir kısımını da Demetevler PTT şubesinden Harput 
Kur'an Kursu'na havale ettim. Eğer korkudan göndermedi derlerse de hani derler devlet bize 
bulaşır. Çünkü cemaatlerde korkuyor. Hepsi korkuyor şuan. Orada da kaydı duruyor PTT 
Demetevler Şubesinde. Yani bu iş bazen korku, Allah'ı bile attırır yani. Adam cemaat lideri 
de olsa Allah'ı da atıyor yani. Hapis olmasın, dayak olmasın ne olursa olsun diyor. Bana 
kurban kesip kesmediğimi sordu. Mevlüt Mert Altıntaş çevik kuvvetteyken bana kurban 
kesip kesmediğimi sordu. Ben de keseceğim dedim. Yardıma muhtaç olan yerlerin olduğunu, 
buraların da hiç bir terör örgütleriyle bağlantısı olmayan yerler olduğunu söyledi. Ben de 
kendisine sadece o seneki kurban parasını verdim. O da iddianamede geçiyor. Musab bin 
Umeyr camiine vermiş. Bak benim haberim bile yok. Lütfiye Tunç diye ismi geçen ben 
söylemişim. Lütfiye Tunç benim üvey annem. Şuan zaten yatakta. Kimlikte Derşah Tunç 
diye geçiyor. Köyde herkes Lütfiye diyor. Onun adına kurban kestirdim. O da oraya. Musab 
bin Umeyr camiini araştırmışsınız FETÖ  ile ilgisi alakası olmayan bir yer. Şimdi bana niye 
terör örgütüne yardım diye suçlanıyorum. Ben anlamıyorum. Şimdi, savcı bey nasıl orada 
bana FETÖ terör örgütüne kurban yardımı yaptığımı söylüyor. Ama ne hikmetse, Mevlüt'ün 
sosyal dokudakilere ve ev arkadaşı yaptığı Serkan Özkan'a daha önce onlar da itiraf etti 
burada. Ben daha önce FETÖ'cüydüm. Ama onlardan ayrıldım dediği halde, dediği halde. 
FETÖ 'cü olduğunu söylemiş. Ama ayrılmışım demiş. Bunu dediği halde adamı alıyor, evine 
alıyor. Götürüp aralarına alıyor, yiyip içiyorlar. Kimse bunlara yardım yataklıktan dava 
açmıyor. Yargılanmıyor. Adam elini kolunu salladı gitti. Gariban Hasan bir kurban parası 
vermiş bilmeden. Hasan da yargılanıyor. Benim aklım almıyor. Yani ben diyorum yani ben 
bilmiyorum. Bana anlatın ben de bileyim. İçim rahatlasın. Ben bilmediğim halde ben 
Mevlüt'ün bana ben daha önce FETÖ'cüydüm demediği gibi, kurban parasını da FETÖ'ye ait 
olmayan bir derneğe vermediği aşikarken bana ceza isteniyor. Bu şahıslara da istenmiyor. Bu 
aynı neye benziyor biliyor musunuz sayın başkanım? Benim bu Serkan Özkan'la Mevlüt'le 
benim onunla olan ilgisi. Siz gidiyorsunuz TSE belgeli, kapalı, ağzı kapalı bir hıyar turşusu 
düşünün farzedin. Onu alıyorsunuz içini yiyorsunuz. İşine gelene hıyar turşusu diyorsun, 
işine gelmeyene domates diyorsun. Acur dese yine gam yemem. Diyeceğim acur ile hıyarın 
tadı yakın karıştırıldı. Olabilir. Domates yani. Benim durumum şuan ona benziyor. Ben 
bilmediğim halde yardım yaptım diye yargılanıyorum. Serkan Özkan'a demiş, götürüyor 
evine adama bir şey olmuyor. Sosyal dokudakilere de bir şey olmuyor. Ben düşünüyorum 
okuduğum adalet kitaplarının hiç birinde bir yere uymuyor. Teraziye vuruyorum oraya 
vuruyorum buraya vuruyorum olmuyor. Kafamı duvara vurunca acıyınca diyorum 
mallığımdan herhalde. Adalet mülkün temelidir. Zengine ayrı fakire ayrı işlemez. Hakimlik 
ve savcılık yeminlerinizi de siz değerli başkanlarıma hatırlatmak isterim. İddianamenin 87 ve 
88.sayfalarında birçok kişi ile yapmış olduğu para alışverişi var. Biz onlardan hiç birini de 
burada görmüyoruz. Kimse de gelip yargılanmadı. Belki onları getirseniz. Çevik kuvvetten 
olanlarda vardı. Nasıl bir kişilik olduğumu onlardan öğrenirdiniz. Derdi ki yahu Hasan Tunç 
böyle. İyi veya kötü ben razıyım. Onlarda gelmedi. Niye? Hasan Tunç'u övecekler. Çünkü 
diyecekler Hasan Tunç göreve koşan, ülkücü milleti koruyan biri. Şerefsizlik yok adamda 
diyecekler, getirmediler. Çünkü, sormuştular. Adamlar var mı sanık diye benim hakkımda 
tanık manık gibi birşey var mı orada? Yok. Çaya çorbaya giden diyen de yok. İkincisi, 
Sercan'a da diyorsunuz FETÖ'cü. Sercan'ın bir de Mevlüt'ün yani ne bileyim avukatının 
dediği gibi böyle bir şeye hazırlamış gibi sanki Sercan'ın üstü de onu almış bir yere getirmiş. 
Böyle daha önemli biri yanında dururken ben kurban parasını niye ona vermeyeyim de niye 
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Mevlüt'e vereyim. Böyle saçma bir şey mi olur? Eğer FETÖ'ye yardım ediyorsam. Sercan'a 
verirdim. Demek ki ne onun ne onun ilgisi var. Bilmiyorum bile. Neyin ne olduğunu bile 
bilmiyorum. İddianamenin 89.sayfası burada. Verilen o kurban parasının Lütfiye Tunç adına 
yatırıldığı şeyde yazıyor. İddianamede. Sayın başkanım. Üstelik Mevlüt'ün aldığı bu kurban 
paralarını bu şahıslara vermesi lazım. Bunlarla irtibatlı diyorsunuz. Ben bu şahısları hiç 
tanımıyorum. Hiç görmemişim. Onlar da beni görmemiş. Mevlüt'le bir fotoğrafları da yok. 
Çekilmiş bir şeyi de yok. Bu nasıl FETÖ örgütüne kurban verdim diye söyleniyor? Ben hala 
işin içinden çıkamıyorum, anlayamıyorum. Üstelik bir de Mevlüt beraat aldı. Farkında 
mısınız değil misiniz sayın başkanım. Mevlüt'ün SD deki kodu ile beraat alanların kodu aynı. 
Beraat aldı. Adam FETÖ'cü değil şuan. Hani ona da demişler iki sefer cemaat evinde okulda 
gördüm. Burada başkaları da görülmüş. Dışarıda daha onun okulundan başka bu iddianamede 
ismi geçip de getirilmeyen elemanlar var. Onlar da gitmiş. Onlar da duruyor. Şuan Mevlüt 
Mert Altıntaş beraat etti. Yani ben terör örgütüne yardım yapmamışım. Adam beraat etti. 
Hadi diyorsunuz saklanmış. O da devletin bileceği ben bilmiyorum. Bilmediğim için de suçlu 
olmasam gerek sayın başkanım. Diğer bir konu micro SD karta gelelim. Micro SD karttaki 
kodlamada benim FETÖ evlerinde kaldığım yazılmış. Nüfus müdürlüğünde hangi 
ikametgahlarda kaldığım kayıtlıdır. Bu kaldığım ikametgahların hangisi FETÖ'ye aittir 
buyurun söyleyin. O adresi açık söyleyin biz de bilelim. Diyelim ki ya şu evi söyledin doğru 
orada kaldım orası veya o evde muhakkak birileri kalmıştır. İkametgahları getirin bizi yüz 
yüze. Bakalım FETÖ evi mi? Onlarla kaldım mı kalmadım mı? Adam o evden taşınıyor. 
Gidiyor ikametgahını bile almıyor. Mevlüt Mert Altıntaş öyle etti. Taşındığı evden başka 
Serkan Özkan'ın yanına gitti. İkametgahını almadı. Sanki diğer elemanlarla kalmış gibi 
elemanları getirdiniz içeride tekme tokat yumrukladılar. Olabilir. O zaman FETÖ'nün 
elemanları kaldı orada. Belki ikametgahını almadı gitti. Sonra biz geçtik. FETÖ'cü gözüktük. 
FETÖ'cü mü oluyoruz yani? İyi araştırılmadan sorulmadan bizim niye hakkımıza girilsin? 
200 TL. Tabii bu konuda ev konusunda tanık manık varsa onu da size zahmet sayın başkanım 
getirin söylesin bu da benim nüfus müdürlüğündeki kaldığım ikametgahlar duruyor. Bakın 
hangisi FETÖ evidir. Bana deyin ki şu FETÖ evi. Varsa versinler size. Onu da koyuyorum 
dosya arasında. 200 TL sürekli para verdiğim yazılmış FETÖ'ye SD kartta. Ben 200 TL 
verdiysem hesabımdan ya bir yere yatırmışım. Bakın hesabımdan her ay 200 TL nereye 
gidiyor veya ben her ay bu telefon görüşmelerinde kiminle görüşmüşüm. Kime 200 lira 
vermişim? Nereye göndermişim? Bir delil gösterin veya bir resim bir tanık getirin. Ben de 
diyeyim ki vallahi vermişim. Bir şey de yok ortada. Verilmiş tamam. SD karta yazılmış. Kim 
bilir kim yazdı onu? Kim doldurdu? Ne amaçla doldurdu? Üstelik sizin yazdığınız bu bilirkişi 
raporunda da yazmıyor. Demek ki Bankasya üzerinden gönderiliyor ki siz oraya yazı 
yazdınız ki okul taksidi adı altında para yatırılmış mı yatırılmamış mı? Burada da 
yatırılmamış. Bir tane daha tanık getirin. O da desin ki ben okuldan olur, başka yerden olur. 
Desin ki ben Hasan Tunç'la çaya gittim. Çorbaya gittim. Kahvaltıya gittim. Yolunu kestik 
zorla eve götürdük ya da dedik böyle edeceğiz. Bir tanesi de öyle çıksın. Yok o da yok. SD 
kartta şöyle yazıyor diyor ki örgüt mensubu olsun olmasın, bazı şahısların örgüt mensubu 
olsun olmasın, bazı şahısların onlarında örgüt mensubu olmayanların da ismi yer alıyor. 
Diyor ki bu şahısların SD kartta bazı özelliklerinin, zaaflarının ve düşünce fikirlerinin ne 
olduğu yazılıymış. Ben diyorum buyurun. Bana senin düşüncen şuymuş deyin. Şu zaafın 
varmış şu var bu var deyin. Söyleyin ben de bileyim zaafım ne? Buradaki şahıslarda SD 
kartta adları var. Ben bunları tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor. Bir telefon görüşmemiz 
mesajlaşmamız da yok. Bu nasıl bir delil? Nasıl bir kanıt? Bu SD karttaki yazılanların hiç biri 
birine uymuyor. SAY kodu ile kodlanmışım. SD kartta. Şimdi diyorum SAY kodunun açılımı 
ne? İçeride cezaevinde düşündüm, taşındım. Evrak gelmiyor. Birşey veren yok. 
Düşünüyorum nedir, açılımı ne? Yani bunu kim uydurdu nasıl uydurdu. Gazsalın elindeki. 

N
ordic

M
onit

or.c
om



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  +QjKJvB - 3td4YnM - 5hbjj1M - QsrU8U=  ile erişebilirsiniz.

Ben daha önceki düşündüm daha önceki ifademde yazılıyor direkt. Yani küfür aklıma geldi. 
Senin ananı ya gibisinden bayan var söyleyemiyorum.  Ben dedim herhalde FETÖ'ye kötülük 
yaptım. Bunlarda senin ananı buraya kaydettim. Seni şey ederim. Manası bu da olabilir. 
Gassalın elindeki meyit de olmayabilir. Sonra biraz daha düşündüm. İçeridekilerin o 
evraklarına baktım. Baktım SAY yazıyor, SÖZ yazıyor. Yok. EA yazıyor. Baktım sözel 
sayısal eşit ağırlık dil mil yabancı dil yani bunları nasıl çevirdiler ben anlamıyorum. Bu nasıl 
kodlama. Kim kafasıyla nasıl getirdiler bilmiyorum. Şimdi diyorum. SAY kodu gazsalın 
elindeki meyit diyorsunuz. Kendini tam teslim etmiş. Benim nerem teslim olmuş? 
Süleymancıların yurdunda okumuşum. Bankasya'daki hesabımı kapatmışım. 200 TL para 
yatırmamışım. Örgütün hangi evinde kalmışım? Hangi materyal, kitap, cart curt ne var 
yakalamışsınız. O da yok. Gazete aboneliği yok. Dergi aboneliği cart curt ne bileyim onların 
o kanal manal neleri varsa yani. Bilemiyorum tam araştırmadığım için bilmiyorum. Varsa 
söyleyin varsa o zaman deyin gazsalın elindeki bu nasıl gazsalın elindeki meyit nasıl kendini 
teslim edilmiş. Ben gazsalın elinde, o diyecek git bankaya para yatır ben  yatırmayacağım. Bu 
nasıl gazsalın elindeki meyitlik ben şaşıyorum. SD kartın komplesi yanlış. Mevlüt örgüt üyesi 
değil örgüt adına ölüme gidiyor. Hele bak. Yavşağın yaptığına bak. Biz dururken sen niye 
gidiyorsun ibne. SAY ben kodlanmışım. Senin ne şeyine. Kahraman mı olmak istiyorsun? 
Aklım almıyor yani. Düşünüyorum çıldırıyorum sayın başkanım. Bana söyleyin. Söyleyin 
haksızsın. Bana bir kelime söyleyin Allah'ını seversen. Tanık yok şu bu yok neyse. Bir şahidi 
olmayan birisi olarak nasıl SAY kodu ile kodlanırım bilmiyorum. Liseyi devlet parasız yatılı 
okullarda okuyan. Maddi imkansızlıklar nedeniyle süleymancılar yurdunda kalarak üniversite 
sınavlarına hazırlanan, üniversitede okurken de bir süre bu yurtlarda kalan bana mı 
FETÖ'cüler güvenip, süleymancıların içinde kalacağım. Onlar biliyor süleymancılar onları 
sevmiyor. Muhakkak biliyor. Çünkü onlar o süleymancıların o yazarların zamanında ben 
onların yurtlarında kaldığımda kitaplar çıkartmışlardı. Dinler arası diyalog diye bunlar 
cehennemliktir diye. Bunlar ben orada kaldım bana nasıl güvenirler, bana SAY kodu verirler 
yahu böyle saçma birşey mi olur. Bu Garson'u getirin hele biz de konuşalım. Bir göreyim 
hele sufatını göreyim nasıl bir şey. Akla mantığa uygun mudur siz söyleyin. SD kart ne 
derece güvenilir? SAY kodu ile kodlananlar ise, SAY kodu ile kodlananlara biraz dikkat 
edin, araştırın, ya cemaat mensubu daha sonradan bu 17-25 Aralıkta irtibatını koparmış, ya 
hiç onların içinde olmamış, ya onlara hainlik etmiş, ya ayak bağı olmuş insanları kodlamışlar. 
Diyeceksin niye yapsın bunu? FETÖ yapar. Ergenekonu yaptıysa, balyozu yaptıysa, 
bombaları şunu bunu döşediyse, darbe yaptıysa onu da yapar. Yapamaz mı Başkanım? 
Diyorsunuz her delikte adamları var. Bu adam yapar. Bizim kimliğimizin fotokopisini 
işyerinden alıp götürüp üzerimize enva i türlü şey de yapar. Yaparlar yani. Her yer onların 
elinde. Evet, FETÖ kendine bağlı elemanları niye fişlesin. Alır aynı Mevlüt gibi tetikçi diye 
kodlanır. Onu vurur bunu vurur. Niye fişlesin adamı? Fişlemez. Hatta der ki alkol iç, sigara 
iç, git pavyona, gazinoya git bilinmesin. Gizlilik böyledir. Namaz kılma. Haksızsam söyleyin 
haksızsın. Gizlilik bu derece olur sayın başkanım. Benim gibi öyle herkesin içinde otoyolun 
ortasında oturup namaz kılmaz. Ben FETÖ'cü olsam öyle bana deseler ki kendini gizle, kork 
ben öyle orada namaz kılmam. Şahittir çevik kuvvette yüz kişi var. Çağırın sorun nasıl biri 
olduğumu. Hatta bana niye böyle yapıyorsun. Namazını evde toplu kıl. Benim babam imam. 
Demiş ki namazın hepsini komple git  akşam evinde kıl diyorlardı. Ben de dedim senin baban 
peygamber mi oğlum, gelen son bir peygamber mi haberimiz yok. Kur'an da babanın ismi mi 
geçiyor? Getir bilelim oğlum. Babanı peygamber kabul etti isen sen git onu dinle. Onlar da 
duruyor. Görüyorum ki kimseyi çağırmıyorsunuz başkanım. Bir şey de sormuyorsunuz. 
Gidiyorum geliyorum söyle söyle aynı. Kendim söylüyorum kendim dinliyorum. Ağlayan da 
benim. Yapılan bu SD karttaki fişlemelerin sinsi sebepleri vardır. Bunları da düşünmeniz 
gerekir. Bir, FETÖ ile ilgisi olmayan kişileri SAY kodu ile kodlayarak suçsuz kişilerin ceza 
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almasını sağlayıp bu ülkede adalet yok. Suçlu suçsuz herkesi ekmeğinden ediyorlar imajı 
vermek. Bu imajı vermeye çalışıyorlar. Çünkü diyorsunuz anayasal düzeni ortadan kaldırma. 
Yapar adam. Bu imaj için de yapar yani. Adam kazanıyor. Ne kadar çok kazansa o kadar iyi. 
İki, dava süreçlerini uzatarak kendilerine ve yapacakları planlara zaman kazandırmak. 
Kazandırırlar. Adil Öksüz gibi kaçar giderler. Onları bıraktılar. İşin içinde olmayan garibanı, 
fişledikleri yalan yanlış adamları getirip de onlarla da zaman uğraştırıyorsunuz. Ben 
düşünüyorum diyorum yahu devletin başında aklı mantığıyla düşünen hiç kimse mi yok? Üç, 
yapılan son seçimlerde zaten o SD kartın çıkmadan önce seçimler vardı. Seçimler geliyordu. 
Seçimlerden önce SD kart çıktı. Yapılan son seçimlerde haksız ve suçsuz yere yargılanan 
kişilerin ve ailelerinin Ak Parti'ye oy vermesini engellemek ve Ak Parti aleyhine çalışmasını 
sağlamaktı. Öyleydi düşünceleri. Düşünürseniz akla mantığa uygundur. Düşünmeniz gerekir 
de yani. Çünkü niye SAY ile kodlanacak bir özelliğim yok benim. Zaaflarımı da söylemedim. 
Gerçi yazının arasına karıştı unuttum. Sizin çıkardığınız o telefon görüşmeleri var hepimizin. 
Bakın hele anamdan babamdan çok karı kızla görüşmüşüm. Karı kız zaaf değil mi? Orada 
zaaf diye yazmışlar karı kız. Mesajlaşmalarım var. Çıkarın bakın. Daha başka zaaflarda var. 
İstiyorsanız özel birebir size anlatayım yani başkanım. Bu nasıl SAY'dır. Bu nasıl şeydir ben 
anlamıyorum. Delil benim elimde sağlam delilken beraat alamıyorum. Elde delil yok 
suçlanıyorum. Ben anlamıyorum. Dört, kominist, alevi, solcu, ataist kimlikleri altında kendini 
gizlemiş FETÖ'cülerin ortaya çıkmaması adına suçsuz insanlar FETÖ üyesi olarak gösterilip 
kurban edilmiştir. Çoğuna da böyle bir oyun oynandı. Ergenekon balyozdaki gibi. Bu kirli 
oyunlar gözardı edilmemelidir. Polis okulunda çarşamba günleri öğleden sonra okul müdürü 
ile toplanıp FETÖ evlerine kimler gidiyor. Komiserler FETÖ hakkında ne söylüyor diye 
görüştüğümü söyledim. Okul müdürü, Bingöl Karlıova'lı. Ben de Bingöl'lüyüm. Çağırdı bir 
gün sınıfın ortasında hemşehrim. Çağırdılar gittim. Otur hemşehrim. Ne var ne yok bu 
hainlerin yaptığını görüyorsun. MİT tırlarını durdurdular. Şunu bunu yapıyorlar. Evet dedim 
sayın müdürüm doğrudur. Haindirler. Ben de daha yeni göreve gelmişim. Bilmiyorum. Bizi 
uyarın dedim. Benim kaldığım takıldığım yerde bura araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz de 
dedim. Konuştum. Her çarşamba günü öğleden sonra kendileriyle toplanıyorduk. 
Arkadaşlarım bile bana cephe almış komiserlerle birlikte diyordu bizi fişliyor. Benimle doğru 
dürüst konuşan da yoktu. Ana avrat küfür edeni de biliyorum arkamdan. İsim de vermişim. 
Hani siz istihbarat olarak bunu size daha önceden söyledim, ilk başta. Okul müdürüne gidip 
sordunuz mu? Okul müdürünü getirdiniz burada benim hakkımda ne demiş o şeyi bana 
söyleyin. Bende bileyim. İstihbarat gibi bunu araştırdı mı? Acaba doğrusunu mu getirdi. Beni 
darp eden, seni dar ağacına götürür indiririm suçluyu diyen adam lehime olan şeyi aleyhime 
olarak da sizin yanınıza getirebilir. O şahitleri canlı olarak da getirin dinleyelim. Ben bunu 
diyorum. Suçlanıyorum. Çaya çorbaya gittim diyenler, zorla götürülenler beraat alıyor. 
Versinler bak ben haklarına girmiyorum. Haklarıdır. Çünkü, gittikleri süreç 2013 yılındaydı. 
Örgüt diye nitelendirilmemiş, terör örgütü denilmemiş, birileri gel gidelim çay içelim demiş. 
Adaleten de suçsuz yani. 17-25 Aralıktan sonra darbeden sonra bunlar gitseydi, destek 
verseydi, telefonlarında şurada burada bir mesaj çıksaydı ben derdim baba götürün idam edin 
beni de onları da. O da yok. Yok yani bir mesaj bir cart curt birşey göremiyorum. Yok ortada. 
Baz ortaklığı diyor. Benim en, sizinle en fazla baz ortaklığı olan benim. Adliye önünde çok 
nöbet tutmuşum. Siz FETÖ'cü müsünüz yani? Ben bu adliyenin önünde bir sürü nöbet 
tutmuşum. Çevik kuvvetten nöbet şeyini çıkarın getirin görün. Benim gibi kim bilir kaç kişiyi 
böyle kodladılar. Mevlüt'ün diğer kurumlarla hedef şaşırtmak amacıyla irtibat kurduğunu 
söylüyorsunuz. O kurumları koruma altına alıyorsunuz. Bak Mevlüt diğer kurumlarla iç içe 
girmiş, elli tane nane yemiş. Girip çıktığı yer belli değil. Hiç birini yargılamıyorsunuz. niye? 
hükumet oy kaybeder. Emir vermemiş. O hocaları getirseniz burada yargılansa cemaati belki 
size oy vermez. Ak Parti'ye yani size derken. Benim şivem biraz şey. Dilim de karışıyor 
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sinirden. Kusura bakmayın. Size atıf yapmıyorum yani. Getirip yargılanmıyor. Niye? Oy 
kaybedecek. Kurum şaşırttı dediler, korudular. Yahu beni niye korumuyorsunuz? Ben ki 
FETÖ'cüleri fişleyen adamım. Bana niye demiyorsunuz ki süleymancılara veya menzilcilere 
Mevlüt iftira atmak için onları da bu işin içine koymak için gelip sana yanaştı böyle yaptı. 
Beni niye koruma altına almıyorsun? Neyim var benim? Piç değilim başkanım. Anam da 
belli babam da belli. Evet, diyorlar ki at izi it izine karışmış. Vallahi kusura bakmasınlar at da 
belli it de belli. Ama ite it diyemiyoruz. Niye diyoruz ki it bizi ısırır. Öyle olmuşuz. O SD 
kartta adı geçen Hasan  Tunç'un ben olmadığıma inanıyorum. Büyük ihtimal o altı yıllık olan 
Hasan Tunç'tu. Bazı şeylerini değiştirdiler orada. Sırf suçlu olayım. Geri dönmeyeyim. 
Soruşturma yemesinler diye. Kodladılar getirdiler indirdiler oraya. Bunu da düşünüyorum bu 
da olabilir. Ya onlar yaptı. Beni darp edenler, işkence edenler yaptı ya da FETÖ'cüler okulda 
onları fişledim. İntikam almak için bunu yaptı. İki şekilden biri başka da olamaz. Benim 
ailem orada zor durumda. Maddi durumum iyi değil. Kardeşlerimin okulu şeylerine yardım 
etmiyorum. FETÖ'ye ben Türkiye'nin en kral zengin insanıyım ya gelip onlara yardım 
edeceğim. 200 lira onlara göndereceğim. Beni haraca bağlamışlar. Soruşturma sırasında 
gözaltındayken bana yapılan kötü muameleden dolayı bu soruşturmayı yapan kişilerin 
kendilerine soruşturma açılmaması ve tazminat ödememeleri için bu SD kart üzerinde 
oynama yaparak beni kaydettiklerini düşünüyorum. Çünkü, biz suçluyu dar ağacından alır, 
suçsuzu dar ağacına çıkarırız diyen bu zihniyetteki kişiler beni de SD karta FETÖ'cü diye 
kaydederler. Bu söylediklerimin tümü, baştan sona söylediklerimin doğru olduğunu 
ispatlamak için isteyin size şahit de getiririm. Serkan Özkan'ı tanık olarak dinlediniz. Darp 
edildiğimi söyledi. Ufuk da yanınızda sorun dedim. Sormuyorsunuz. Sizin canınız sağolsun 
sormayın sayın başkanım. Belediyenin etüt merkezinde görev yaptığıma dair şahit 
getirebilirim. Etüt merkezinde görev yaptığıma dair. Oradaki öğrenci ailelerini de 
getirebilirim. Delil ve kanıt yönünden canlı şahitlerim mi daha geçerli yoksa üzerinde 
oynama yapılmış bir SD kart mı? Siz bir karar verin. Ben zorluklar içinde okudum. 
Üniversitedeki arkadaşlarımı ve beni tanıyan kimler varsa şahit diye getirebilirim. Bir gün 
boyu hiç yemek yemediğim günler oldu. Yeri geldi hamallık ettim. Sokaklarda çiğ köfte 
sattım. Sigorta üç  buçuk kuruşa adam demeyeceğiniz şahısların yanında çalışmak zorunda 
kaldım. Hem çalıştım, hem okudum hem de kardeşlerimi okuttum. Kardeşlerimi okuttum 
onları da bırakın FETÖ'ye süleymancılara da bir yerlere mahkum kalmasınlar diye. 
Kendilerine sürekli de ev kiraladım. Ödedikleri su faturaları şunlar bunlar da duruyor. Ben 
FETÖ'cü olsaydım. Bu sıkıntıları çeker miydim? Beni okuturdular. Erken yaşlarda iş güç 
sahibi yaparlardı. KPSS sorularını çaldıklarını söylüyorsunuz. Öyle iddianame var her tarafta. 
Bana KPSS sorularını verirlerdi. İş sahibi olurdum. Beni evlendirirlerdi. Eşim, çoluk 
çocuğum evim arabam olurdu. Bu yaşımda hani benim neyim var? Gösterin benim bir şeyim 
varsa gösterin söyleyin bu var. Yok hiç bir şey yok. Kim bana ne vermiş? Ben ve ailem 
sahipsizliğimizin kimsesizliğimizin kurbanı olmuşuz. Siyasi partilerin dini cemaatlerin 
köpekliklerini yapmadığımızdan sefil haldeyiz. Kul hakkına girmeyelim. Kendi emeğimizle 
bir yere gelelim dediğimiz için bu haldeyiz. Beni ve ailemi tanıyanlar dürüstlüğümüzden 
ahlakımızdan çalışkanlığımızdan bahseder. Çocuklarına da örnek gösterirler. Sizler de bana 
terörist diyorsunuz. Yani sizler derken, bu iddianameyi hazırlayanlar. Bu zorluklara rağmen 
bu yaşadığım maddi imkansızlıklara rağmen, o imkanları da anlatsam. Aile ortamıdır. 
Fakirlikti. İnanın bir ekmeği bölüyorduk öyle yiyorduk. Babam gün boyu aç durduğu halde 
para biriktiriyordu ki çocukları okusun. " 

Mahkeme Başkanı: " Hasan Tunç mütalaya karşı beyanlarını alalım."
Sanık Hasan Tunç: " Ben bu halde vatanımızı bayrağımızı sevdiğim halde terörist 

olmadım. Dağa çıkmadım. Bak dağda bir sürü terörist var sayın başkanım. Yol kesiyor. Onu 
yapıyor bunu yapıyor para gönderiyor. Ben onu da olmadım. Böyle olmadım. Hala devletimi 
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karalamadığım için mi ben teröristim ben anlamıyorum. Anlam da veremiyorum. Kim bana 
terörist diyorsa o kendisi teröristtir sayın başkanım. FETÖ terör örgütünün hazırladığı daha 
önceki balyoz, ergenekon ve benzeri davalarda yalan yanlış bilgilerle, düzmece evrak, dijital 
materyallerle mahkemeleri nasıl kandırdılarsa şimdi  de SD kart ve benzeri gibi  şeylerle 
mahkemeleri kandırmakta ve birçok kişiyi mağdur etmektedirler. Her türlü ahlaksızlığı yapan 
bu kişilerin hazırladığı SD karta ve yalancı itirafçılarına nasıl inanabilirsiniz? Sizin gibi bilge 
insanlar dönüp dönüp tekrar nasıl kandırılabiliyor. Şaşıyorum. Bu durum aynı devletin banker 
bilo filmine döndü. Şener Şen aldatıyor onu. O diyor sor hele bir sor ne. Yine soruyor yani. 
Sor diyor o da soruyor. Biz burada bir soru da görmüyoruz. Zekeriya Öz, Adil Öksüz, Emrah 
Uslu FETÖ'nün öbür önemli elemanları kim varsa hepsini bıraktılar, kaçmasına izin verdiler. 
Hiç bir işten haberi olmayan, öğrenci, öğretmen, doktor, memurları da içeriye attılar. Bu nasıl 
FETÖ ile mücadeledir anlamıyorum. SD kartta burayı anlattım. Sigara zaaf diye gösterilmiş. 
Sigara içtiğimi de belli bir süre sonra tekrar bıraktığımı, tekrar başlayıp tekrar bıraktığımı 
içtiğimi gören insanlar da var. Onları size şahit diye de getirebilirim. Bu da bir zaaf. Eğer 
FETÖ'cüler kendi elemanını bir yere kaydediyorsa. Güveniyor SAY koduyla kodluyorsa 
onun gelmişini geçmişini bilir. Öyle kolay kolay kimse oraya şey kodlamaz. Kendi has 
elemanını. Bu sigarayı şunu bunu nasıl bilemiyor? Nasıl beni öyle kodluyor? Burada başka 
birşeyler dönüyor. Beni o sahte SD kartın kurbanı da etmeyin sayın başkanım. Beni bilerek 
kasıtlı bir şekilde bu SD karta eklemişler işlenen bu cinayetin FETÖ tarafından değil de 
başka dini gruplar tarafından işlendiğini düşünen kişilerin bu konuda birşey bildiğini mi 
düşünüp beni bu işin içine dahil ettiklerini düşünüyorum. Belki de bu konuda başka bir şey 
biliyorum. Adamlar öyle zannediyor. Bilerek kasti getirdiler. Beni bu işin içine koydular. 
Dediler belki Mevlüt'le çok samimi. Bu işin aslı astarını biliyor. Bunu koyalım. İleride birşey 
anlatamasın. Bu da olabilir. Bir ihtimal. Diyorsun belki çok ütopik düşünüyorum, değil 
başkanım. Dediğim gibi bu işkenceyi yapan, Kur'an-ı Kerim'e porno dergi diyen ondan sonra 
bu şahısların tek bir amacı var, bu polislerin, işkence yapanların, o da devletin polisin 
askerin, dindar insanların da görevden alınıp hapse atıldığını, devletin milletin koministlerin 
eline geçtiğini lanse ettirip bir kargaşa kaos ortamı yaratmak. İşte ne bileyim Ak Parti'nin 
oyunu düşürmek amacıyla yapılmış. Bunların da buraya çağırılıp haklarında soruşturma 
yapılması gerekiyor bence. İleri de diyorlar Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu demişler. 
Yalan yanlış bilgilerle sizleri kandırıp suçlu durumuna düşürmesinler bu adamlar. İleride bir 
gün şimdi size bir şey sundular, getirdiler. Döner bir zaman, şu duruma düşmeyin. O zaman 
onlar yine şuan yapılan gibi bazı üstekiler gibi bizi cin çarptı, şu bu der, aradan çıkar. Size 
derler ki siz hakimsiniz, biz size demek ki ceza ver. İddianame önündeydi. Vermeseydin 
diyecekler, siz suçlu olacaksınız. Bu böyle olmasın diye bence ince eleyip sık dokuyun sayın 
başkanım. Vermiş olduğumuz ifadelerin söylediğimiz bunca şeyin doğru olup olmadığını 
istihbarat araştırdı mı? Bu kadar şey söyledim baştan beri. İstihbarat araştırdı mı? Neden bana 
bu söylediğin yalan veya bu söylediğin doğru demiyorsunuz? Bir tek soru dahi 
sormuyorsunuz. Bu söylediklerine dair şahitlerin var mı varsa getir desenize. Polis okulunda 
FETÖ'cülerle çaya, çorbaya, pikniğe gidenlere beraat istiyorsunuz. Hak olan da budur. Birşey 
demiyorum. Çünkü şeyden önceydi. 17-25 Aralık mı ne diyorsunuz ondan önce. Anlamam 
öyle şeyleri. FETÖ'nün hain olduğunu nereden bilsinler. Ama bin size polis okulunda okul 
müdürü ile çarşamba günleri gizli toplantılar yaptığımı, fişleme yaptığımı söylüyorum bana 
da ceza istiyorsunuz. Yani başka bir hakim ileride gelse dese ki yahu bu adam diyor ki ben 
şeyi fişledim. Siz buna ceza verdiniz diğerlerine vermediniz. Siz acaba FETÖ'cü müydünüz 
diyecek siz başkanlara. Niye siz FETÖ'yü fişleyen bir adama ceza istiyorsunuz diyecekler, 
diyebilirler. Evet, hani bu konu hakkında size ne söyledi okul müdürü. Söyleyin bilelim. 
Buradakilerde bilsin. FETÖ'ye ait hiçbir kurumda çalışmadığımı söyledim. Belediyeye ait 
Necip Fazıl Kısakürek etüt merkezinde çalıştığımı söyledim. Burada okuyan öğrencileri de 

N
ordic

M
onit

or.c
om



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  +QjKJvB - 3td4YnM - 5hbjj1M - QsrU8U=  ile erişebilirsiniz.

getirebilirsiniz ailelerini de. Hani eğer istihbarat sorduysa bunlar size benim hakkımda ne 
söyledi? Söyleyin, bilelim, paylaşın. Bana işkence yapan, beni anadan doğma çırılçıplak 
soyan, biz suçluyu dar ağacından alırız suçsuzu dar ağacına çıkarırız  diyen, bu soruşturmayı 
yürüten, bu kanunsuzların benim hakkımda lehime olan istihbari bilgileri aleyhime olabilecek 
şekilde değiştirmedikleri ne malum? Diyeceksiniz ki neden bunlar birşey yapsın? Eğer ben 
beraat alıp mesleğe geri dönersem siz de biliyorsunuz. Onların ne ceza alacağını siz daha iyi 
biliyorsunuz. Bu nasıl bir yargılanmadır? Anlamadım. Neredeyse kafayı yiyeceğim. 
Çalıştığımı söylediğiniz FETÖ kurumlardan birilerini getirin. FETÖ kurumunda çalıştığımı 
söylüyorsunuz. O çalıştığım kurum neyse muhakkak tek ben değilim, birileri de var. 
Oralardan birilerini getirin. Beni görmüş mü, ben onu görmüş müyüm? Bir bakalım, yanyana 
gelelim. Baz sinyallerimiz uyuşuyor mu onlarla? Onlar bile yok ortada. İddianamede de yok. 
Bu ülkede binlerce işsiz var. Üniversite mezunları dahi temizlik işlerinde çalışıyor. Ne iş 
bulurlarsa yapıyorlar. Devletin terörist demediği devlet yetkilerinin övdüğü FETÖ'cülerin 
kurumlarında okullarında çalışan, öğretmenlik yapan, evine ekmek götüren, çoluk çocuğunun 
nafakasını kazanan insanların ne suçu olabilir? Devlet insanlarına iş imkanı sağlasa, 
üniversite mezunlarının hepsini atasa bu insanlar gidip de bu kurumlarda çalışmaz. İstihbarat 
bilgi verse bunlar gidip o kurumlarda çalışmaz. Siyasilerin sırf oy alabilmek için devletin 
kadrolarına torpille bu cemaatlerin içinde olanları atadılar. Kendi hakkıyla bir yere gelmek 
isteyenler ne kadar başarılı olursa olsun bir türlü iş bulamıyor. Adam çok başarılı. KPSS iyi, 
bir yere gidiyor işe giremiyor. Mülhakat koymuş. Ne? Siyasinin torpili var. Cemaatçiyi 
koyuyor. Onu koyuyor, bunu koyuyor. Onu alıyor. Adam ne yapsın bir süre ya babası gariban 
anası gariban. Belki diyor evladı evlensin bir yuva kursun bir rahat ekmek yesin. Bakıyorum 
adam da gidiyor oraya. O da onlara yanaşıyor. Onlardan olmasa dahi öyleymiş gibi 
görünüyor. Ondan sonra ters bir şey oldu mu işin içinde olanlar kurtuluyor. O işin içinde 
olmayan formalite icabı gidenin de anası ağlıyor. Nasıl yapalım, ne edelim bilmiyorum. 
Başımıza hangi taşa vuralım? İş sahibi olabilmek için AKP, MHP, CHP şu bucu cemaatçi 
olmak zorunda mıyız? Maddi imkansızlıklar yüzünden kaldığım süleymancıların yurdunda 
FETÖ'cülerin nasıl olduğunu, Papanın elini öptüklerini, dinden çıktıklarını söylüyorlardı. 
Böyle bir ortamda okuduğum halde bana FETÖ'cü diyorsunuz. FETÖ'nün okullarında 
çocuklarından memurluk hayatına kadar okuyan milletvekillerinin, siyasilerin çocuklarına da 
kahraman diyorsunuz. Elinizi vicdanlarınıza koyun. Bu ülkenin insanlarından çoğu, bende 
dahil, bu ülkenin insanlarından çoğu bende dahil, vatanseverler bayrakseverler hepsini 
kastediyorum. Hainleri değil. FETÖ'cüleri tanımıyorduk. Ne olduklarını dahi, ne iş 
yaptıklarını dahi bilmiyorduk. Taki bu ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları 
televizyon ekranlarında bunları överek kahramanlar gibi gösterene kadar. FETÖ'yü öven bu 
sözleri telefonunuz yanınızda hepinizde internet var. Youtube'dan açın deyin ki FETÖ'ye 
özenen siyasiler, biz dinleyelim hepimiz birlikte  dinleyelim. Biz mi suçluyuz? Kim kimi 
aldatıyor? Ben size birkaç tanesini yazayım. Canım cicim denizler ötesine selam, gel artık 
bitsin bu özlem diyen mi? Bülent Arınç'ın bir konuşması böyle geçiyor. Benim ülkemin 
öğretmenleri Şırnak'ta, Hakkari'de öğretmenlik yapmazken, benim ülkemin diyor yapmazken, 
FETÖ öğretmenlerinin dünyanın dört bir yerinde imkansızlıklar içinde öğretmenlik yaptığını, 
Türkiye'yi öğrettiklerini, oralarda Türk bayraklarını dalgalandırdıklarını, bunların eli öpülesi 
insanlar olduklarını söylüyor. Bunu söylüyor. Bakın bir bakan. Ben söylemiyorum sayın 
başkanım. Tanımıyorum bile FETÖ'yü o zaman. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Adalet 
Bakanı. Açın youtube'de  var. Fetulah Gülen için, değerli insan, devletimizin önemli 
şahsiyetlerinden biri dediği, seversiniz veya sevmezseniz. Bakın bunu da diyor. Severseniz. 
İster sevin ister sevmeyin. Bu ülkeye hizmet eden değerli bir insan olduğunu söyledi. 
Hepimizde gördük, duyduk, biliyoruz. İnternette açın bakın. Ben daha önce bunları araştırma 
yaptım. Yeni internette açtım baktım. Şimdi diyorum. Ülkesini, bayrağını vatanını seven 
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insanlar ülkenin ileri gelenlerinin bu sözlerini duyunca adam zaten müslüman kurban bir yere 
bırakıp veriyor. Dedik ya bunlar bayrağa hizmet ediyorsa biz de yapalım. Baksanıza 
Cumhurbaşkanı övüyor, Başbakan övüyor. Adam kalktı, zekatını verdi, kurbanını verdi. Her 
türlü yardımını yaptı. niye? Adam bayrak için yapıyor, devlet için yapıyor. Adamlar iyi 
gösterildi. Şimdi, terör çıktı, o yapan için yardım yapan içeri giriyor. Ona farklı gözle 
yanaşan da işin içinden çıkıyor. O şekilde olmasına rağmen ben FETÖ'ye zerre miktarda 
yardımım dokunmadı. İçlerinde de kalmamışım, yapmamışım. Ben şuan teröristim. Diğerleri 
terörist değil ben şaşıyorum. Anamızdan doğduğumuzda biz şansız mı doğduk? Birinin 
bedduasını mı aldık? Bu sürekli bir şeyler başımıza geliyor ben anlamıyorum. Söyleyin 
başkanım siz de söyleyin aldatan kim, aldanan kim? Sayın savcı benim FETÖ'cü olduğuma 
dair istihbarati bilgilerin olduğunu söylüyor. Buyursun söylesin hangi istihbaratçı, 
istihbaratçının ismini  de söylesin. Kimden nereden hangi bilgileri getirmiş. Söylesin ben de 
bileyim. Burada bulunanlar da bilsin. Mahkemede herşey ortaya konur. Hakkımdaki 
istihbarati bilgiler sağlam ve güvenilir delillere dayandırılmadan hakkımda ceza nasıl 
istenebilir, anlamıyorum. Doğuda hendekler kazılırken haberi olmayan, Ankara, Kayseri, 
Antep, İstanbul Türkiye'nin diğer illerinde bombalar patlarken haberi olmayan, 17-25 
Aralık'tan haberi olmayan terör diye nitelendirilen grupların devlet kurumlarına 
sızmalarından haberi olmayan, ergenekon ve balyoz gibi düzmece davalarda hazırlanan 
kumpaslardan haberi olmayan, bu davalarda içeri giren bir sürü albayların yarbayların 
haklarına girdiler. İçeride ölenlerin vebaline girmeyen bunlardan haberi olmayan, 15 
Temmuz darbe girişiminden haberi olmayan, Rus uçağının düşürülmesinden haberi olmayan, 
Rus uçağının düşürülmesinin amacı  Rusya ile Türkiye'nin arasını bozmak olduğunu 
söyleyen MİT, Rus elçisinin korumasız dolaştığını bildiği halde, uçağını düşürmüş  
düşürmüşse başka şey de yapar. Sen Rusya'yla getir diyorsun. Öyleyse Rus'un elçisi 
korumasız dolaşıyorsa sen nasıl bilmiyorsun? O koruma istemiyorsa sen gizli sağlayacaksın. 
Gideceksin sağlayacaksın. Senin ülkeni koruyacaksın. Ülkenle Rusya birbirine girmesin. Rus 
elçisinin korumasız dolaştığını bildiği halde önden tedbir almayan, topladığı bilgilerler 
Cumhurbaşkanı'nın, bak topladığı bilgilerle, Cumhurbaşkanı dedi ben aldatıldım. Niye 
aldatıldı? İstihbaratın getirdiği bilgilerle. Bak, Cumhurbaşkanı'nın aldatılmasına sebep olan, 
Adil Öksüz'ün elini kolunu sallayarak ülkeden gitmesine izin veren, Ali Tatar, Muhsin 
Yazıcıoğlu gibi, Harun Dik gibi adamların cinayetlerinin işlenmesinden dahi haberi olmayan, 
ülkeme hiç bir faydası olmayan bu istihbaratçıların benim hakkımda topladıkları bilgiler ne 
kadar doğru olabilir? Ben bir karını görmedim bu ülkeye. Bir tanesi de getirmiyor demiyor 
ki, babanın çiftliği mi, ne yapıyorsun oğlum. Ülke gitti be. "

Mahkeme Başkanı: " Elindeki savunmayı oku da hadi Hasan. "
Sanık Hasan Tunç: " Vallahi çıldırıyorum, içimi döküyorum Başkanım. Benim gibi 

garibanları çağırıp hesap soruyorsunuz. Bu kadar başarısızlıklarının sorumlusu ben olsaydım 
idam ederdiniz. Bayrağımıza, devletimize, anayasa ve kanunlarımıza biraz saygı varsa 
bunların da hesabı sorulmalıdır. Ülkem, müdürlerin milletvekilinin çocuklarına, salla başı al 
maaşı, devlet malı deniz, yemeyen keriz. Vatanını satanları alırlarsa sonra ülke bu şekilde 
karışır. Kimin ne olduğunu da bilemezler. Sonra, bu adamlar geliyor. Suçsuz insanı işkence 
ile senin karına onun bilmem neyine şunu bunu yapıp işte suçu çözdüm getiriyor buraya suç 
da çözülmemiş. Yüzüne gözüne bulaştırmış kahraman diye de ortada dolaşacak. Buyur PKK 
terör örgütünün çocukları dağdan indiriliyor. Bak 11 yıl kalmış daha geçen haberlerde dedi. 
Aileye kavuşturulmuş. Aile nöbet tutuyor. 11 yıl. Terör örgütü değil mi yahu? Kim bilir kaç 
tane askeri öldürdü. Kaç tane bomba döşedi adam milleti öldürdü. Düğün dernek yaptırılıyor. 
Ben de polisim yahu. Ben sizi korudum sayın başkanım. Onlara karşı savaştım. Ben de 
teröristim bu nasıl terörle mücadele ben anlamıyorum. Teröristler kahraman oluyor, bayrak 
sevdalıları da terörist oluyor. Niye biliyor musunuz? Büyük Ortadoğu projesini çevirmenin 
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bütün şeyleri bu. Yunanistan'ın yapması. Bu bayrak, milleti sevenlerin içeri tıkılması. Hep o. 
Ben onu görüyorum. Ben vatanıma ihanet etmedim. Benden ne istiyorlar? Anlamıyorum. 
Evet o çocuklarına bedelli askerlik yaptıran, kişiler vatansever olamazlar. Şehitliği de 
isteyemezler onlar. Biz, kefenimizi aldık yola çıktık diyenler inşallah onlardan  değiliz öyle 
de olmayız. Biz Mehmet Akif'in o mısralarında yazılı o şey vardı diyor. Bastığı yeri toprak 
diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Biz kefensiziz. Çok şükür. Biz o 
kefensiz olanız. Kefenimi aldım yola çıktım diyen değiliz. Kefensiz olan şehitliğe inananız. 
Şehitliğe inananız. Bu bayrak için canımızı veririz ve bu vatanseverleri de görelim. FETÖ 
geliyor bu ülkede herşeyi yapıyor. Bir tanesi de görelim gitsinler orada Amerika'da kafasına 
sıksınlar atsınlar oraya görelim. O köpeği öldürsünler biz de görelim. Ne kadar bunlar 
vatansever? Bu vatanı biz hiç kimseye de yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Böyle kısa kesitlerle 
söylüyorum. Uzamasın diye söylüyorum. Sayın başkanım, kızmayın bitti bitecek. Türkçe 
olimpiyatları herkesin gözü önünde haberlerde yapılıyordu orada gözyaşlarını dökenler vardı. 
Sanatçılar vardı. Ne bileyim türlü türlü kişiler vardı. Hiç birine bir şey olmuyor sayın 
başkanım biz orada yokuz ama bize oluyor. Kanun adalet herhalde bir tek bana işliyor. Sayın 
başkanlarım size sesleniyorum. Şerefsizlere şerefi, adaletsizlere adaleti, kanunsuzlara kanunu 
öğretme zamanıdır. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkaklar haklarını kaybettikleri gibi 
herşeylerini kaybederler ülkemin değerli hakimleri adaletin değerli temsilcileri yapılan bu 
adaletsizliklere artık bir dur deyin. Vicdanlarınıza sesleniyorum. Sizler kimin ne olduğunu, 
neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'ye birşey olmazsen, bu ülkeyi onlara teslim 
edip ne istediniz de vermedik diyenlere bir şey olmazken ben ve benim gibi vatanını 
bayrağını seven, ömründe hiç bir suça karışmamış, ekmeğinin peşinde  koşan, devletine her 
ne varsa onu canı gibi koruyan bizler niçin suçluyuz. Şerefli hakimlerim, değerli büyüklerim, 
şefkatli vicdanlı benim güzel ağabeylerim, ülkemin bilge insanları, anayasaya bağlı, 
kanunları hakkıyla uygulanan, yapmış olduğu hakimlik yeminine sadık kalan vatansever 
başkanlarım, zekat fitre sadaka parasıyla çocuklarını okutan, çocuğum dağa çıkmasın diye 
günlük bir öğün yemek yiyen, dişinden tırnağından artırarak çocuğunu okutup, birini polis, 
birini doktor, birini eczacı birini Türkçe öğretmeni yapan şerefli şoför Özcan'ın kefensiz 
oğluna haksızlık etmeyen. Hak hukuk bilmezlere hakkımı yedirmeyin. Anayasa baldır, 
kanunlar baldır, korkma hakim bey kaşığı daldır. Mazlumun elinden tut. Bu zulmü ortadan 
kaldır. Ben suçsuzum, başım dik alnım aktır. Bana ceza değil beraat haktır. Savcı beye 
seslenmek istiyorum. Bana ceza isteyen savcı beye. Savcı bey biz rüyada değiliz film de 
çevirmiyoruz. Benim hayatımla, istikbalimle oynuyorsunuz. Sizlerin herhangi bir yerden 
talimat almadan adaleti uygulayacağınıza inanıyorum. Yok eğer bana oğlum bu ülkede adalet 
yok, kanun yok, gücü yeten yetene, kanunların bittiği yerde kanunsuzluk başlar, sen de tak 
beline silahı kendi hakkını kendin al diyorsanız açıkça söyleyin biz de bilelim. Burada boş 
yere boğaz patlatmayalım. Ceplerinizdeki parayı almadım. Önünüzdeki yemeği yemedim. 
Size küfretmedim. Ananınızı babanızı öldürmedim. Benden ne istiyorsunuz? Bana bu zulmü 
neden yapıyorsunuz? Anlamıyorum. Düşünüp taşınıyorum bu işin içinden çıkamıyorum. 
Sayın Başkanım, değerli üyeler doğup büyüdüğüm Sancak beldesi halkı siyasi temsilcileri 
esnafı mahkemenize yardımcı olmak, siz başkanlarıma ulaşan yanlış bilgilerin önüne 
geçebilmek ve hakkımda mahkemenizin vereceği kararın yerinde ve doğru olması için sizlere 
bir dilekçe yazıp bu dilekçenin altına da söylediklerinin doğru olduğuna dair imzalayıp 
sizlere ulaştırmamı istediler. Bu dilekçeyi posta yoluyla da size ulaştırabilirlerdi. Ama bazı 
kanunsuzların bu dilekçe ve imzaların sizlere ulaşmasına engen olabileceklerini düşünerekten 
bizzat benim elimden ulaştırmak istediler. Muhtarlar ve belediye başkanlarının siyasi 
temsilcilerin, korucuların, yöre halkı tarafından imza toplanarak size ulaştırmam istenmiştir. 
Dilekçedeki yazıyı burada okuyarak size teslim etmek istiyorum. Bu dilekçenin ve toplanan 
imzaların savunmama eklenmesini ve dosyama konmasını talep ediyorum. Bu dilekçe 
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FETÖ'cü olmadığıma, hiç bir terör örgütüne üye olmadığıma, vatanını bayrağını seven temiz 
zararsız biri olduğuma dair yazılmıştır. Maddi imkanım el verse bu insanları da bulunduğum 
çalıştığım yerlerdeki herkesi arabalara bindirip lehime şahit olarak getirirdim. Sizlere 
söylediklerimin doğruluğunu ispatlardım. Ben yine de siz değerleri başkanlarımın suçsuz 
olduğuma inandığınızı ve bildiğinize adım gibi eminim. PKK terör örgütünün elemanlarının 
dağdan indirilip anasına babasına kavuşturulup kendilerine düğün dernek yaptırılıyor. Bu 
yaşıma kadar hiç suç işlememiş vatan ve bayrak sevdalısı beni de mesleğime, görevime 
kavuşturun. Ölümden daha beter olan terörist lekesini benden temizleyin. Bana bu terör 
iftirasını atanların da Allah belasını versin diyorum. Haksızlığa uğramanın, suçsuz, günahsız 
bir şekilde ceza çekmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi anladım. Eğer ben birilerine 
haksızlık edeceksem, zulüm edeceksem Rabbim beni bir dakika bile yaşatmasın. Siz değerli 
başkanlarımdan beraatimi talep ediyorum. Size gönderdikleri dilekçe de bu. Sayın çok değerli 
adaletin temsilcisi olan hakim ve savcılarımız. "

Mahkeme Başkanı: " Dilekçeyi okumana gerek yok. Dilekçeyi sunarsın mahkemeye, 
mahkeme okur, tamam. "

Sanık Hasan Tunç: " Yani diyorum herkes bilsin Sayın Başkan ne yazılı. İleride 
değiştirilmesin. Size ulaşsın. Sizden sonra birileri değiştirmesin arkada onu diyorum. "

Mahkeme Başkanı: " İyi tamam oku bakalım."
Sanık Hasan Tunç: " Ayrıca sizlere sayın çok değerli adaletin temsilcisi olan hakim 

ve savcılarımız biz Bingöl Sancak Beldesi siyasi parti temsilcileri ve halkı olarak sizlere en 
derin sevgi ve saygılarımızı iletmek istiyoruz. Ayrıca sizlere içimizde kanayan bir yarayı da 
açmak istiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyiz ki 15  Temmuz FETÖ terör örgütü darbe 
girişiminden sonra gerçek failler cezalandırıldığı gibi içlerinden suçsuz günahsız bazı 
vatandaşlarımız da bunların ateşinde yandı. Bu suçsuz ve mağdur olanlardan birisi de 
beldemiz gençlerinden Hasan Tunç'tur. Bu kardeşimizin uzaktan ve yakından FETÖ ve 
uzantılarıyla hiç bir alaka ve bağlantısı olmamasına rağmen mağduriyeti giderilmemiştir. 
Bizler adalete güvendiğimiz için kendisinin beraat edeceğine inanıyoruz. Aradan geçen uzun 
yıllara rağmen hala bu kardeşimiz mahkemenizde yargılanmaktadır. Bizler sizlere 
güveniyoruz. Fakat devletin içine sızmış gizli bilinmeyen FETÖ'cülerin veya devlet 
düşmanlarının sizlere Hasan Tunç hakkında yalan yanlış bilgiler sunduğunu düşünmekteyiz. 
Çünkü, kendisi muhafazakar bir milliyetçi olup ailesi AKP'yi destekleyip, vatanın 
bölünmezliği, birliği, bayrağı ve devleti için mücadele eden, buradaki birçok öğrencimizin de 
FETÖ'ye ait okullara gitmesini engelleyen ve kendisi de süleymancılar diye adlandırılan 
cemaat yurtlarında okuduğu, FETÖ'nün yüksek fahiş fiyatlarla öğrenci okuttuklarını bu 
yüzden de dolandırıcı olduklarını söyleyip eğer herhangi bir yardım yapacaksanız 
süleymancılara yapın dediğinin şahidiyiz. Bu sözlerini 2013 yılından bugüne kadar da 
sürdürmüştür. Terör örgütü olarak bilinen hiç bir örgütle bağlantısı yoktur. Bizim düşüncemiz 
devletin içindeki gizli FETÖ'cülerin Hasan Tunç gibi temiz gençlerimizi vatandaşlarımızı 
karalayarak yalan yanlış bilgi ve belgelerle bunları suçlu konumuna düşürüp 
vatandaşlarımızın bu ülkede adalet yok, suçsuz insanlar bile hapse atılıyor düşüncesini 
yaymak yoluyla, böyle düşünmelerini, AKP, MHP gibi siyasi partilere oy vermelerini 
engellemektir. Bu yüzden de siz değerli hakim ve savcılarımızdan istirhamımız suçsuz 
günahsız vatanına ve milletine bağlı Hasan Tunç isimli gencimizin mağduriyetinin 
giderilmesidir. Bu yazı CİMER'e de yazılmıştır yazıyor. Burada 20 yıllık köy muhtarı, yeni 
muhtarın, ondan sonra CHP belde teşkilat başkanı, AKP gençlik kolları başkanı, eski Ak 
Parti belediye başkanlarının imzaları, korucuların imzaları, köy imamlarının imzaları, 
esnafların imzaları vardır başkanım. Şahittirler buna. Bu da onların imzaları. Bu sayfaların 
arkası boş, birşey yazılmasın imzaları da burada Sayın Başkanım. Bazıları telefonlarını 
yazdılar. Dönüp de kendilerini arayıp belki sorarsınız diye. Bunları bu şekilde size teslim 
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etmek istiyorum. "
Mahkeme Başkanı: " Tamamladın mı savunmanı? "
Sanık Hasan Tunç: " Sayın Başkanım çok şükür. Sizi yordum kusura bakmayın 

hayatımız. " 
Mahkeme Başkanı: "Sanık Hasan Tunç müdafii Avukat Veysel Kerem Kürüm'den 

esas hakkındaki mütalaya karşı diyecekleri soruldu."
Sanık Hasan Tunç müdafii Av. Veysel Kerem Kürüm: "Sanık Hasan Tunç müdafii 

Avukat Veysel Kerem Kürüm. Sayın Başkanım kaç celsedir burada duruşmalara iştirak 
ediyoruz. Bütün sanıklar hemen hemen canları yandığı için dosya kapsamında her celse 
saatlerce savunma yapıyorlar. Yeri geldi müvekkilimin savunmalarını yapması konusunda 
engelledim. Neden? Biz burada hak savunucuları olarak yeri gelir savunma hakkı kutsaldır 
diyerek haksız olan kişileri dahi savunuruz avukatlar olarak. Söz uçar yazı kalır dedik. Bütün 
savunmalarımızı en başından son esas hakkında mütalaya karşı yazılı olarak yaptık. İlk 
savunmamda da son savunmamda da anlattığım, vurguladığım bütün hususlar, iddianamede 
yer alan yedi toplam sekiz hususa karşı hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Müvekkil de bu 
celse baya bir süre aşımı yaparak bütün hayatını anlattı. Neden? Çünkü, yaşananlar, bu 
zamana kadar yaşadığı süre dikkate alındığı zaman adam hayatının hiç bir tarafında benim ne 
FETÖ ile ne ailemin FETÖ'yle, ne buradaki insanlarla, ne de buradaki insanların kendisiyle 
bir bağının olmadığını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Evet, trajikomik bunlar. Burada bunlar 
anlatılırken müvekkilim tarafından şive ile belki diğer sanıklar tarafından, benim tarafımdan 
ve meslektaşlarım tarafından gülündü. Yani bunlar evet gülünen acı gerçekler. Aslında 
ağlanacak halimize gülüyoruz. Bakıldığı zaman burada anlattığımız hususta en başa dönecek 
olursak müvekkilin anlattığı gibi sorgu aşamasında, soruşturma aşamasında daha doğrusu ilk 
çağırıldığı günden bugüne kadar müvekkilin yanındaydım. Hakkımda ne düşündü, nasıl 
düşündü benim için hiç önemli değil. Ben işimi layıkıyla yerine getirdim. Kendisini bu 
zamana kadar savundum. Savcı Bey'in makamına çıktığımızda gerek meslektaşım Tümer 
Zeytin miydi yanlış hatırlamıyorsam ismini, gerek meslektaşım gerek diğer meslektaşlarımın 
anlattığı gibi savcı bey Adem Akıncı tarafından bilinen herşeyin anlatılması, itirafçı olunması 
gerektiği, müvekkillerin bunu kabul etmemesine rağmen bu şekilde zorlandı. Savcı Bey ile 
bu durum görüşüp birşey söylemek istediğimizde anayasal düzen savcısı, evet sıkıntılı bir 
süreç bu süre zarfında bizler de avukat olarak dinlenmedik, susturulduk. Bazı şeyleri 
mahkemenizde huzurunuzda söylememiz gerekti. Bakıldığı zaman dilekçelerimizde 
yazdığımız hususlar doğrultusunda savcı bey mahkemeye tutuklanması istemiyle sevk etti. 
Sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılmasına karar verildi. Gerek müvekkilim gerekse 
önce şüpheli sıfatıyla daha sonra tanık sıfatıyla bulunan Serkan Özkan, aynı celsede yine 
dosya kapsamında Ufuk Gül herhangi bir kuvvetli suç şüphesine karışma durumları 
olmadığından kaçma şüpheleri olmadığından dolayı serbest bırakıldı. Aradan aylar ve yıl 
geçti. Akabinde,  bizzat şahsımın cep telefonu savcılık makamından aranarak bunu ben 
dilekçemde de tarih olarak da belirttim. Hasan Tunç'un ifadeye gelmesi söylendi. Ortaya 
çıkan neden bir SD kart vardı diğer delillerin yanında. Yani diğerlerine müvekkilin 
cezalandırılmasına yeterli olmayacak delil demek, yani burada boynumuzun borcudur ki 
zaten buna dosya kapsamında bakıldığı zaman birer hukukçu olarak hepimiz bunları 
anlayacağız. Lehe olan deliller, aleyhe olan deliller demeyeceğim, aleyhe olan bir delil yok. 
Aleyhe olan delil gibi gösterilmeye çalışılan deliller var. Bu deliller ile beraber SD kart 
ortaya çıktı. SD kart tek başına bir delil değil. Burada  Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. 
Anayasa Mahkemesi'nin 2013/7800 sayılı balyoz kararında dahi dijital verilerin bir gerçekliği 
temsil ettiğinin söylenemeyeceği şikayetini yerinde bulmuş ve adil yargılanma hakkının ihlal 
edildiğine karar vermiştir. Bugün burada mahkememiz sadece bu SD karta ve bunu delil 
olarak kabul ediyorsa, bu şekilde bir cezalandırma cihetine gidecekse kusura bakmayın 
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mahkemenizde bu adil yargılanma hakkını ihlal edecektir. Bunu açık bir şekilde belirteceğim. 
Bütün dediğim gibi sekiz hususa karşı dilekçemizde evet müvekkil yapılan havuz sorgusunda 
kardeşinin hakkında başlatılan bir soruşturma, müvekkilim bu hususa değinmedi o kadar şey 
anlatmasına rağmen, cezaların şahsiliği ilkesi dışına çıkıldığı, bu hususun da iddianamede yer 
aldığı görülmektedir. Nasıl bir yargılamanın içerisine girdiğimizi göstermektedir. İddia 
makamı böyle bir iddianame düzenlemiş ve bu iddianame  doğrultusunda biz esasa ilişkin 
mütalaa veriyoruz. Bu mütalaada bakıyoruz ki bunlar dikkate alınarak sanığın 
cezalandırılması istenmektedir. Yani bizler hukukçuyuz. Evet dediğim gibi daha evveline 
gidecek olursak ben hakkın savunucusu olarak hakkı savunurum. Gerek haksız olan kişiyi 
savunurum savunma hakkı kutsaldır diye ama siz hakkın yanında olmak zorundasınız. Hakka 
ilişkin karar vermek zorundasınız. İkinci husus dedik burada dilekçemde  de belirtmişim 
yüksek mahkeme kararları artık içtihat haline gelmiş. Burada süreklilik, yoğunluluk ve 
çeşitlilik olması belirtiliyor. Müvekkilimin yapmış olduğu hiç bir eylem ve işlem burada suç 
işlemek amacıyla bir örgüte üye olduğunu göstermemektedir. Burada farz edelim ki yani 
müvekkili suçlamak amacıyla ve yahut da bu suçun içine girmesi amacıyla veya diğer 
sanıklar adına böyle bir suçun içine girmişler diye değil ama bir çeşitlilik, bir yoğunluluk, bir 
süreklilik söz konusu değildir. Bunu özellikle belirtmek isteriz. Hani burada amaç? Hani 
burada saik diyelim. Müvekkil kendisi zaten belirtti. Gaziantep ilinde çalıştığı etüt 
merkezlerini. Bunu biz dilekçelerimizde de belirttik. Yargıtay kararlarında da belli. Devletin 
resmi kayıtlarında yer alan kurum ve kuruluşlar buna ilişkin yargı kararları da var. Bunun suç 
olmayacağı aşikardır. Müvekkil zaten başından sonuna kadar samimi bir şekilde belirtti. 
Dediğim gibi şive farklı olabilir, aksan farklı olabilir ve yahut da lisan farklı olabilir. Burada 
farklılık önemli değil. Önemli olan gidilen sonuçtur. Sonuca bakıldığı zaman hiç bir suçun 
içerisinde yer almadığı açıkça gözükecektir. Müvekkil iddianamede yer almayan hususları da 
belirtti. Ne şekilde para aldığını, ne şekilde para verdiğini. Sayın Başkanım sizin tarafınızdan 
yeri geldi savunmaya ilişkin olması gerektiği, buna ilişkin söylenmesi gerektiği söylendi ama 
teşekkür ediyorum yine müsade ettiniz, savunmasını sonuna kadar tamamladı. Burada evet 
dışına çıktı ama hepsinin birbiriyle illiyet bağı var. Gelin görelim ki bu dosya kapsamında 
cezalandırılması istendiği hususu SD kartı düzenleyen Garson isimli şahıs kimdir? Bunu 
hangimiz tanıyoruz? Buna ilişkin hangimiz beyan aldık? O dönem içerisinde ve sonrasında 
bu tür kayıtları düzenleyen gelen kurumların bütün kayıtlarına itibar ediyorsak eğer daha 
öncesinde FETÖ'den yargılanan ve ceza alan birebir FETÖ'cü olduğu yargı camiası içerisinde 
bulunan meslektaşlarımız diyeyim. Genel olarak ele alayım. Emniyet teşkilatı diyelim, 
maliye teşkilatı diyelim. Bütün teşkilatlar içerisinde düzenlenen birden çok binlerce bu tür 
düzmece kayıtlar var. Bu kayıtlara itibar edecek olursak hiçbiri yerinde değildir. Gelin 
gelelim iddianamede Hasan Tunç adına düzenlenen kısma. SAYA gazsalın elindeki meyit 
olarak. Herşeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş olan kişi olarak belirtiyor. Müvekkil bunu 
bilmediği anlamadığı için farklı yerlere çekiyor. Burada belirtilen ibarelere bakıldığı zaman 
zaaf, zaafları var ve yahut da yok. Bu şekilde belirtiliyor. Kurs taksidi, kurs taksiti olarak 200 
lira bir para gösteriliyor. Müvekkil tarafından böyle bir paranın alındığını verildiğini gösterir 
hiç bir şey yok. Müvekkil tarafından kendini herşeyiyle örgüte adayan birisi neden 
soruyorum şimdi size. Neden bir cemaat toplantısına gitmez? Neden bir sohbete gitmez? 
Neden bir yurtta kalmaz? Neden aç dolaşır, açıkta dolaşır ve yahut da neden 15 Temmuz 
kalkışmasında görev yaptığı halde bu kalkışmayı yapan hainlere karşı durur? Yani bunları 
yapan adam kendini örgüte böyle mi adamış? Hadi buradan bakalım, buradan eleştirelim. 
Etüt 2015 demiş. Bu ibarenin örgüt faaliyetlerine veya sohbetlere katılıp katılmadığı, katılım 
sayısını ifade ettiği. Hani burada hiç bir şey yok. Bir taraftan kendini adayan bir insandan 
bahsediyoruz. Bir taraftan da hiç bir şekilde katılım yok. Gelin gelelim diğer hususlara. 
Bankasya'da hesabı bulunmuş bu adamın. 2014 yılının 3.ayında kapatılmış Bankasya 
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kayıtlarından belli. Hiç bir para giriş çıkışı yapılmamış. Neden yapmasın bu adam. Neden hiç 
bir şekilde yardım etmesin ve  yahut da Mevlüt Mert Altıntaş değil de neden diğer kişilere 
yardım yapmasın. Hiç bir somut delil yok. Sadece bir soyut delil var. Garson denilen kod 
isimli kim ne olduğu belli olmayan, belki insan değildir. Yani insan olmayan bir kişinin 
sözlerine kayıtlarına itibar edeceğiz. Bir bilgisayardır. Yani bu şekilde birilerini kodlamış, 
birilerini olayın dışında bırakmış. Müvekkilin anlattıklarına bakılırsa bugün bütün camialarda 
yapılan yargılamalarda ters fişlemelerin olduğunu biliyoruz. Bunları biz hukuk diliyle daha 
iyi biliyoruz ters fişlemenin ne olduğunu. Yargı camiasında adalet teşkilatı içerisinde yapılan 
seçimlerde dahi kendilerine oy vermeyen bir şekilde ters bir şekilde fişledikleri aşikardır. 
Bundan dolayı yargılamalar yapıldı. Çoğu beraat kararını aldı ve halen üst mahkemelerde 
kesinleşmesini bekliyor. Kimisi kesinleşti görevine geri döndü. Bu hususlara dikkat edelim. 
Bu hususlara dikkat edildiği zaman, yazılı beyanlarımız da dikkate alındığı zaman 
müvekkilin dosya kapsamında müsnet suçlamalardan beraat edeceği apaçık ortadadır. Tüm 
bu hususların dikkate alınmasını, müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini yüksek 
mahkemenizden talep ederim." 

Mahkeme Başkanı: " Sanık Ayşe Söğüt'ten esas hakkındaki mütalaya karşı 
diyecekleri soruldu. Müdafii hazır değil mi? " 

Sanık Ayşe Söğüt müdafii Av. Mücahit Kozan: " Şimdi başkanım şöyle. (ses 
anlaşılmıyor) ama Ayşe hanımın yarın hastanede randevusu var. Doktor randevusu. ( ses 
anlaşılmıyor) Kısaca adli kontrolüne ilişkin ve izin talebine ilişkin konuşacağım. 
Savunmasını verebiliriz şuanda ama detaylı savunmasını Şahin Bey ile birlikte Şahin Bey'in 
savunması ile birlikte Adem Bey yapacak. İkinci bir talebimiz de şu olacak."

Mahkeme Başkanı: " Taleplerinizi sunarsınız. Ayşe Söğüt'e söz hakkı verelim. Ayşe 
Söğüt savunmanı yapacak mısın? Tamam, gelin. Sanık Ayşe Söğüt'ten esas hakkındaki 
mütalaya karşı diyecekleri soruldu. Buyurun."

Sanık Ayşe Söğüt: " Sayın Başkan, sayın üyeler ve sayın savcı. Tarafıma isnat edilen 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve  diğer tüm suçlamaları reddediyorum. İlk 
celsede de ifade ettiğim gibi ben ve ailem her daim devletine bağlı ve kanunlara uygun bir 
hayat yaşadık. Bugüne değin tek bir disiplin suçumun dahi olmaması bunun en bariz 
kanıtıdır. İddianamede tarafıma suç unsuru olarak isnat edilen bylock iddiasına kanıt 
oluşturacak bylock  değerlendirme ve tespit tutanağının olmamasının yanında hiçbir içerik 
kaydı bulunmamaktadır. Bylocka ilişkin gelen belgede ad soyad bilgisi dahi çelişkilidir. 2013 
yılında evlenmiş olup Söğüt olan soyadıma ait hat kullanmama rağmen 2014 yılında 
kullandığımı iddia ettikleri bylocka ilişkin düzenlenen evrakta evlenmeden önceki soyadım 
olan  Yaşar ile düzenlenmiştir. Delil hükmünde olan evrakın en önemli bilgisi olan ad 
soyadın çelişkili olması delilin güvenilir olmasına gölge düşürdüğü kanaatindeyim. Veriler 
tutarlı ve anlamlı ise bilgiden bahsetmek ve o bilgi doğrultusunda da işlem yapmak gerekir. 
BTK'dan gelen CGNAT kayıtları operatörler tarafından gönderilen verilere dayanılıyor. 
Operatörlerin ise IP adreslerini birden fazla kullanıcıya tahsis ettiği, bu uygulamanın sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada bu şekilde olduğu da biliniyor. CGNAT sistemlerinin tutarsız 
olduğu ve bu sistemlere  dayanarak gerçek kişilere ulaşmakta problem olduğu teknik veriler 
ile de ortadayken bu sistemlerin kayıtlarına tek başına delil olarak kabul etmek akla çok 
uygun olmasa gerek. Garson K adlı gizli tanığın vermiş olduğu SD kart içerisindeki bilgide 
zümre başkanı olarak bulunduğum iddiasını da kabul etmiyorum. Bu gizli tanık her ne kadar 
mahkemenize getirilmemişse de Ankara 25. Ağır Ceza, İstanbul 29. Ağır Ceza, İzmir 2. Ağır 
Ceza Mahkemelerindeki ifadelerinde verdiği materyalin türü, kendi ile ilgili verdiği bilgiler, 
bilgilerin nasıl toplandığına dair verdiği ifadeler ve bilgilerin güncelliği, doğruluğu ile ilgili 
de çelişkili ifadeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra insan faktörü ve excelin acizliğine 
uğramış olabileceğinden bilgilerin yanlış olabileceğini ifade etmiştir. Bu denli çelişkili ve 
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