
1 Ekim 2016‟da Twitter hesabımda şunu yazmıştım; “Bylock'u olmak suç değil. Suç; 

darbeyi gerçekleştiren örgütün yönetici ve hiyerarşik kadrosundan Bylock üzerinden 

emir almakla gerçekleşir.” 

Lakin maalesef üzerinden geçen iki yıldan daha fazla süreye rağmen yargı bizim o gün 

yaptığımız tespiti paylaşmadığı için çoğunlukla sn Cumhurbaşkanının “ibadet kısmı” 

dediği insanları yargılamaya devam ediyoruz. Ülke olarak bunu nasıl başardığımızı 

izah etmeye çalışacağım. 

Bunu yaparken bir avukat olarak tarihe not düşmek maksadıyla ilk aylardan beri 

“bylock” konulu sosyal medya analizlerimi de buraya almayı gerekli gördüm. Bugün 

geldiğimiz aşamada; 11 bin 480 kişinin mağdur olduğunun ilan edildiği morbeyin 

tuzağından sonra ID eşleştirmeleri tam yapılmayan/bylock yazışma içerikleri olmayan 

kişilere ilişkin beraat kararlarını da gördükten sonra ilk günden beri yapageldiğimiz 

tespitlere hak vereceksiniz. “Twitter Notları” hangi tarihte neleri yazdığımı kapsıyor. 

İtalik yazılanlar bunlar ve åliaktas7 hesabımdan  görebilirsiniz.  

TWİTTER NOTLARI 

23.09.2016 – “ByLock, dışarıdan hiç kimsenin edinemeyeceği cemaat referanslı bir 

iletişim sistemi ise "örgütlü yapı"nın en büyük delili olacaktır. En azından ByLock 

görüşme dökümleri ve görüşülen kişilerin tespiti sağlanabiliyorsa bu FETÖ 

Soruşturmalarının en güçlü delili sayılacaktır. Bunun dışında banka hesabı, çocuğun 

özel okulda okuması, twitterda takip ettiği kişiler, gazete aboneliği vb hususlar delil 

sayılamayacaktır. Darbeye fiilen bulaşmış asker ve siviller kesin ceza alır. Diğer 

Örgüt Üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklananlar içinse güçlü deliller lazım.” 

23.09.2016 – “Fethullah Gülen bugün ölüverse sanırım öfkeler biraz diner ve 

saçmasapan gerekçelerle tutuklu olanlar için özgürlük imkânı da doğabilir. 

Bankasya'da hesabı var ya da çocuğu cemaat okulunda okudu diye tutuklananların 

önemli kısmına tahliye imkanı doğar Fethullah Gülen ölüverse. Türkiye'de sistem 

"hukuk odaklı" değil "kişi odaklı" yürüdüğü için darbenin lideri ölürse hesaplaşmada 

sınırın aşılması da durur sanıyorum. Bylock'tan örgütün tepe ve hiyerarşik üst 

yapısıyla yazışanların haricindeki herkesin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi 

gerekiyor. FETÖ Soruşturması bugün uygulanan "doldur çuvala" mantığı ile devam 

ederse yarınlarda onbinlerce insana tazminat ödenmek zorunda kalınacak.” 

 

30.09.2016 – “Gülen Cemaatinin sempatizanlarının/alt kademe bağlılarının da 

memuriyetten ihraçları/tutuklanmaları biçimindeki kitlesel cezalandırma yanlış. "Ne 

istedilerse verdik" döneminde Cemaatle bağ kuran insanların cezalandırılmasıyla 

devletine küskün bir kitle üretiliyor. Taktik hata bu. 15 Temmuz  darbe gecesini 



meydanlarda direnişle geçiren ama Bankasya/Özelokul bağı bulunduğu için 

tutuklanan AK Partililer var. Kriz büyüyor. Darbenin sivil kanadı; örgütleyici kadrosu 

ve o kadro ile doğrudan temas edip emir alanlar ortaya çıkarılmalı, gerisi serbes t 

bırakılmalıdır. Bylock Listesi şaibeli. Bylock mesajlaşma kayıtları da savcılıklara 

gönderilmeli. Bylock'u olupta mesaj kaydı olmayanlar serbest bırakılmalı. Twitter'da 

birini takip etmesi, Bankasya'da basit bir hesaba sahip olması ya da çocuğunun okulu 

gibi hususlar tutuklama gerekçesi olmamalı. Lise çocuklarına bile 1 dolar dağıtmış 

bunlar. 1 dolar sahibi olmak tutuklanmaya yeterli değil. "Örgütsel hiyerarşik bağ" 

delillendirilmeli. Demokrasimiz, hukukumuz aleyhine işleyen ve serseri mayın gibi 

yürüyen soruşturma süreci var. Delillerin hukukileştirilmesi ciddiye alınmalı, "İçeride 

hükumete küfreden adamlarla aynı yerde bulunmak zorumuza gidiyor" diyen 

tutuklular var. Yanlış giden şeylerin olduğunu görmelisiniz. İhraçlar konusunda çok 

ciddi sorunlar var. Listeleme yaparken çoğu bulundukları kurumda "duyum" ya da 

"ihbar" gibi gerekçelerle atıldı. İhraçların yeniden gözden geçirilmesi "örgütsel bağın 

delillendirilmesi", hiyerarşik bağ içinde yer almayanların göreve iadeleri gerekiyor. 

Kamu görevlisi olmayan esnaf vb. tutukluların içinde sigortasını bile yatıramayan 

insanlar var. Bu isimler mutlaka tutuksuz yargılanmalıdır. 15 Temmuz'un üzerinden 

2.5 ay geçti. Hala üstünkörü tutuklamalar yapılıyor. MİT, Emniyet vb. "delillendirme" 

vazifelerini tam yapmıyorlar. Kurumların acilen toparlanması, kurunun yanında yaşın 

da yanmayacağı bir soruşturma evresine derhal geçilmesi; hataların telafisi 

gerekiyor.” 

01.10.2016 – “Bylock'u olanların tümünün tutuklanması yanlış diyorduk. Hatay Ağır 

Ceza Mahkemesi "bylock görüşme kayıtlarını" istemiş. Hukuki olan budur.” 

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi 20.09.2016 tarihinde açılmış olan bir davada 

“iddianamenin iadesi”ne karar verdi.  Karar şöyleydi;  

"1- Şüpheli N. K. hakkında FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgüt ile bağlantılı ve üyesi 

olduğunun belirtilmesine rağmen şüphelinin mensubu bulunduğu iddia edilen 

FETO/PDY isimli terör örgütünün 3713 sayılı Kanunun1 ve TCK'nın 314. 

maddelerinde tanımlanan terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olduğunu gösterir 

düzeyde örgütün niteliğinin hiç bir duraksamaya yer vermeyecek biçimde 

belirlenmesine yönelik olarak bağlantısını ortaya koyacak şekilde; 

a-Örgütün kuruluşu, kurucuları, amacı, stratejisi, eylemlerinin neler olduğu, 

b-Türkiye'de ve Türkiye dışında, Türk vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyeti kurum 

ve kuruluşlara karşı, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı, 

varsa bu eylem ve faaliyetlerinin nelerden ibaret olduğu, 

c-Örgütün kuruluşu, amacı, hakkında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve 

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı olup olmadığı, hususlarının ayrıntılı bir 



şekilde araştırılarak gerektiğinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan belge ve 

dökümanlarının temin edilmediği, 

2- Şüphelinin By Lock kaydının bulunduğunun belirtilmesine rağmen ByLock 

programı ile ilgili araştırma yapılmadığı, şüphelinin bu programı hangi tarihte 

kullanmaya başladığı kimlerle ne şekilde görüştüğü ve görüşme içeriklerinin tespit 

edilmediği, 

3-Sanıktan ele geçen dijital cihazlarla ilgili incelemenin yapılması için yazılan 

müzekkere cevabının beklenmediği anlaşılmakla suçun sübutuna etki edebileceği kesin 

sayılan bir kanıt toplanmadan iddianame düzenlendiği düşünülerek 5271 sayılı 

CMK'nın 174/1-b maddesi gereğince iddianamenin iadesine dair aşağıdaki şekilde 

karar verilmiştir." 

 

Kararın pek çok önemli özelliğinin yanında ByLock ile ilgili olarak programın 

içeriklerinin istenilmesi yargıçların zihninde hukuki bir yargılamanın unsurlarının yer 

aldığını göstermesi bakımından manidardı. Çünkü ancak içerikleri failin suçun manevi 

unsurunu tamamlayıp tamamlamadığı anlaşılabilirdi.  

 

Çünkü silahlı örgüt üyesi olma suçunun oluşabilmesi için kişinin örgüte üyelik 

kastının olması ve örgütün amaçlarını bilmesi, TCK 302 ve davamında yer alan sayılı 

suçları işleme amacını bilmesi ve kendisinin de bunu istemesi gerekir. 

 
Örgütün bu suçları işleme amacından habersiz kişilerin bir şekilde bu örgüt ile temasta 

bulunmuş olmaları bu suçun oluşması için yeterli değildir. Bir sosyal grubun-cemaatin 

belli unsurlarının sonradan bir suç örgütüne dönüşmesi halinde bundan habersiz 

kısımlarının suç örgütü üyeliği ile suçlanamayacağı da açıktır. Kişinin örgütün 

amaçlarını bilmesi ve bu amaçların gerçekleşmesini istemiş olması somut delillerle 

ispatlanmalıdır. 

Bu kararın hemen ardından HSYK 3. Dairesi, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, 

üyeler ve savcı hakkında inceleme izni verdi.  

Sabah gazetesi bu hakim hakkında “„Kamikaze hâkim‟in skandal FETÖ kararı” 

başlıklı bir haber yaptı.  

İleride başkaca örneklerini de göreceğimiz gibi burada yargının baskı altına alınmaya 

ve yönlendirilmeye çalışıldığı da böylece açığa çıkmış oldu.  

01.10.2016 – “Bylock'u olmak suç değil. Suç; darbeyi gerçekleştiren örgütün yönetici 

ve hiyerarşik kadrosu'ndan Bylock üzerinden emir almakla gerçekleşir. Bylock 

görüşme kayıtlarının savcılıklara verilmesi halinde darbeyi yapan örgütün üst 

kadrolarıyla irtibat ortaya çıkartılabilecektir. Whatsap'ın örgütsel faaliyette 



kullanılmasıyla Bylock'un bu tip faaliyette kullanılması arasında ciddi fark yok. Bylock 

daha özel bir sistem.  Bylock'un özel ve referanslı olması onu tek başına örgüt delili 

yapmaz. Mesele Bylock değil örgüttür. Örgütten emir almak ispatlanmalıdır. 

Bankasya, Okul, 1 dolar ve Bylock meselelerinde ilgililerin darbeci örgütle bağı ve 

suça iştirakleri delillendirilmeli ki tutuklanmalılar. "Suç işlemek için örgüt kurmak" ile 

"terör örgütü" suçları da ayrı ayrı suçlardır. Cemaatin "örgütlü yapısının tümü" terör 

örgütü sayılamaz. Burada darbe suçuna iştirak edenler "terör örgütü üyeliğinden" sair 

suç işleyenler ise suç işlemek için örgüt kurmaktan yargılanabilecektir. Teknik olarak 

darbe suçuna iştirak edenlerle diğerlerini ayırmak, kurumları içinde sair örgütlü 

suçları işleyenleri ayırmak gerekiyor. Bu çerçeveden darbeye iştirak etmemiş, kamu 

görevlisi de olmayan siviller yönünden suç vasıfların doğru tespiti de apayrı büyük bir 

sorundur.” 

 

05.10.2016 – “HSYK Başkanvekili Yılmaz: "Bylock örgütün iletişim yazılımı ve en 

güçlü delilimiz" demiş. Doğru ama yeterli değil. Kızı kısa süre kullandığı Bylock'la 

ablasına takip ettiği öğrencilerin raporunu verdiği için adına kayıtlı telefondan ihraç 

edilen imam var. Bylock'un salt FETÖ değil esasen Gülen Cemaati için geniş ölçekli 

kullanımı söz konusu. FETÖ için ise daha çok delillendirmeye ihtiyaç var. Bylock her 

seviyede kullanılmış. Takip ettiği 3 öğrencinin risale okuyup Gülen videosu izlediğini 

abisine rapor etmek için de kullanmışlar. Darbe için örgüt gerekir. İkincisi Cemaatin 

"terör" haricinde başkaca "örgütlü suçları" da var. Bu ikisine de katılmayanlara ceza 

verilemez. Bu nedenle yapmamız gereken "darbe suçu" ile "örgütlü suçları" ayır ıp 2 

farklı soruşturma yürütmektir. Hepsi "terör"den yargılanamazlar. MİT Krizi sonrası 

devlet kurumlarında "suç işlemek için örgüt kuran" ve böyle hareket edenler 

soruşturulsaydı bugünleri yaşamazdık.” 

HSYK Başkanvekilin bu açıklaması Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve 

üyelerinin soruşturulması haberi ile birlikte değerlendirilince HSYK‟nın aslında 

bylock konusunda hakimlere nasıl düşünmeleri gerektiğini dayattığını görüyoruz. 

Zannederim hatalar zincirinin ilki böyle başladı.  

06.10.2016 – “Haber şu; "Elazığ'da ByLock kullanan 10 öğretmen tutuklandı" Asker, 

polis, müdür falan değil; öğretmen. Nasıl bir terör suçu işlemiş olabilirler ki? 

Gerçekten aşırı abartılı bir soruşturma süreci yürütülüyor. ByLock görüşme içerikleri 

olmadan sadece liste üzerinden tutuklamalar yapılıyor. Arkadaşlar yanlış yapılıyor. 

Kendi insanımıza zulmediyoruz. Yargıçlar hukuka değil siyasi kriterlere göre karar 

veriyor. Adaletten saptık. En temel usul "delilden sanığa gitmektir". Darbe ve terör 

örgütü üyeliği ile suçlanan insanları sadece MİT Listesine göre tutuklayamazsınız. 

Darbe sonrası belirlenen "10 kriter" siyasi iradenin kriterleri idi. İşte bu kriterlere 

göre insanlar tutuklanıyor. Hukuk kriteri soran yok. Ceza Hukukçusu üniversite 



hocaları ve tecrübeli yargıçlardan oluşan bir heyet FETÖ Soruşturma, gözaltı ve 

tutuklama kriterleri yayımlamalı. Eğer FETÖ Soruşturması böyle devam ederse çok 

sayıda mağdur, ciddi hukuk ihlalleri ve sonuçta devletine küsmüş bir kitle meydana 

getirecek. Yukarıda darbe teşebbüsünün verdiği öfkeyle  sağlıklı karar alamayan bir 

siyasi irade var. Soruşturmaların selameti bu iradeye bırakılmamalı.” 

 

11.10.2016 – “15 Temmuz öncesi bandrollu olarak serbestçe basılan Gülen 

kitaplarının darbe teşebbüsü sonrası bir anda örgüt delili sayılması hukuki değil. 

Lakin Sulh Ceza Hakimleri, Kültür Bakanlığı bandrolu taşıyan F.Gülen vb. kitaplarını 

suç delili sayıyor. Resmi bandrollu suç delili mi olur? Adamın ilkokuldaki çocuğunun 

"yıl sonu karne proğramı CD'sini" suç delili olarak tutuklama nedeni sayan Sulh Ceza 

Hakimi kararı gördüm ben. Hukuken delil sayılamayacak bandrollü dershane kitapları 

bile terör örgütü üyeliği için suç delili sayılıyor. Bu saçmalığa son vermeliyiz. ByLock 

hadi neyse de; Bankasya hesabı, dershane ya da okul bağı, F.Gülen kitabı gibi 

gerekçelerle yapılan bütün tutuklamalar hukuksuz. Bütün bunlar yarın tazminat olarak 

devletin kasasından çıkacak. Yani milletin. Belki Erdoğan kendi kasasından öder de 

millete yük etmez. Devlet, memurlar için Sendika Aidatı Tevkifat Listesi hazırlıyor. 

Aktif-Sen Üyelerinin aidatları da böyle ödendi. Üyeler hep ihraç edildiler. Kamuya 

açık banka, okul, sendika bağı olmak örgüt üyeliği için yeterli değil. Banka hesabı 

açmak için Cemaatçi olduğunuzu belgelemiyordunuz. Siyasi kriterlerin hukuki 

kriterler olarak yargıya dayatılması ve uygulanmasından biran evvel vazgeçmek ve 

hataları telafi etmek gerekiyor.” 

 

14.10.2016 - "Her ByLokc'u olan teröristtir" diyenlere karşı Eğitim-Bir-Sen de 

sorumlu bir açıklama ile yanıt vermiş oldu;  Eğtm-Bir-Sen "Özellikle Bylock gibi, 

kişilerin istismar edilmesine açık kriterler" diyerek hukuki kriterlerin önemine dikkat 

çekmiş oldu. Eğitim-Bir-Sen "Kamu görevinden çıkarma gibi bireysel ve toplumsal 

sonuçları ağır olan işlemler" diyerek Sosyolojik Yarılma'ya işaret etti 

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan 14 Ekim 2016 tarihli açıklama şöyleydi:  

“Bylock Belirsizliği Mağdurlar Üretiyor! 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nca FETÖ darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar 

kapsamında son olarak 2 bin 400 öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır. Söz konusu 

işlemin dayanağının ise Bylock isimli haberleşme programının kullanılması olduğu 

ileri sürülmektedir. Bahse konu son görevden uzaklaştırmalar beraberinde çok sayıda 

soru işareti doğurmuştur. Zira görevden uzaklaştırılanların büyük bir kısmının, daha 

önce açıklanan kriterlerin hiçbirisiyle en ufak bir ilgisi dahi bulunmayan sosyal 

çevresi, geçmişi ve toplum içindeki bilinirliği itibarıyla terör örgütüyle zerre kadar 



bağlantısı olmadığından emin olunan kişiler olması haklı ve yerinde şüphelere sebep 

olmaktadır. 

Bu durum beraberinde, terör örgütünün örgüt içi iletişim gibi önemli bir işlemi, Bylock 

özelinde toplum nezdinde itibarı ve güvenirliği yüksek olan insanların telefonları, 

GSM hatları, internet abonelikleri üzerinden gerçekleştirerek hem kendisini gizlediği 

hem de bu insanları istismar etmek suretiyle faaliyetlerini kamufle ettiği şüphesini 

akıllara getirmektedir. 

Görevden uzaklaştırma olsun kamu görevinden çıkarma olsun, haklarında işlem tesis 

edilen kişilere somut olarak hangi fiil veya davranışı sebebiyle bu türden bir işlem 

uygulandığının, hangi fiilinin sabit görüldüğünün bildirilmesi, sürecin şeffaflık içinde 

yürütülmesini ve toplumun adalet duygusunun yara almamasını sağlayacaktır. 

Özellikle Bylock gibi, kişilerin istismar edilmesine açık kriterler üzerinden 

gerçekleştirilen her türlü işlem ve idari tedbir yönünden istismar sonucu mağdur 

edilenlerle istismar ederek mağdur edenler arasındaki ayrımın çok dikkatli ve özenli 

bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Kamu görevinden çıkarma gibi bireysel ve toplumsal sonuçları ağır olan işlemler tesis 

edilmeden evvel ayrıntılı ve özenli bir teknik incelemenin yapılarak FETÖ/PDY 

tarafından istismar edilmiş kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi, terörle 

mücadele sürecinin geleceği açısından son derece önemlidir.”  

İşte bunlar hep erken uyarılardı. O gün dikkate alınsaydı bugünkü tahribat 

üretilmemiş olacaktı. 

17.10.2016 – “Silahlı Örgüt Üyesi olmak suçlamasıyla hapiste olanların çoğu için suç 

delili bulunamayacak. Banka, okul, dershane, sendika suç delili değil. Suç örgütü 

üyeliğinin saptanabilmesi için kişinin yapının suç örgütü olduğunu bilmesi, bilerek 

isteyerek üye olması örgütçe de kabulü gerek. Terör Örgütü Üyeliği Suçu olası kastla 

işlenebilen bir suç değil. Üye için hiyerararşik yapıya bağlılık, Örgüt için cebir ve 

şiddet gerekir. Cebir ve şiddet unsurunun gerçekleşmesinden önce örgütün legal 

kurum ve kuruluşlarında bulunmak örgüt üyeliği suçu için yeter delil değil. Bu 

durumda 15 Temmuz'dan önce sendikadan istifa etmiş, bankadan parasını çekmiş, 

çocuğunu okuldan almış olanların ceza alması mümkün değil. Kanun koyucu örgüte 

üye olmak için ölçüt belirlememiş. Burada en temel kriter failin örgütün suç işleme 

amacını bilmesi ve desteklemesidir. Bu durumda darbeden haberdar olan askerlerin 

varlığı yanında darbeden 15 Temmuz gecesi TV'den öğrenenlerin aynı kaba konması 

mümkün değil. Bu bilgi ışığında; hapiste yatan öğretmen, imam, esnaf vb'lerinin terör 

örgütü üyesi suçundan mahkum edilmesi mümkün değil. Hukuka dönelim. ByLock'u 

olan ama darbeden çok önce kullanımı sona erdirmiş ve de darbeye fiilen iştirak 

etmemişlerin de mahkumiyeti mümkün gözükmüyor.” 



Lakin süreç öyle ilerledi ki “suç delili olmamalı/olmaz” dediğimiz her şey delil sayıldı. 

Bank Asya hesabı bile 2 yıl 1 ay iler cezalandırıldı. Mahkemelerin kimisi beraat 

verirken kimisinin verdiği cezalan İstinaf‟ta onandı. Böylece binlerce insan kısa süreli 

hapis gördü. Ve hala bunun sosyolojik ve psikolojik sonuçları üzerine çalışan hiç 

kimse yok.  

21.10.2016 – “Bylock'tan gözaltına alınan kantin işçisi, eşine; "Mahmut mudur nedir 

birisi şikayet etmiş beni". Böyle tipler de var bu bylock işinde. Bir kaç ihtimal var; Ya 

kişinin wifi'den başkası indirmiş, ya bylock kullanan 3 kişi bunların TC'si üzerinden 

kaydoldu ya da liste sıkıntılı.  215 bin ByLock kullanıcısından söz ediliyor. Bu kadar 

büyük terör örgütü olmaz. ByLock'un gündelik işlerde kullanımı da söz konusu olmalı. 

ByLock karmaşası ve tartışmasının sona ermesinin tek yolu var; Görüşme içeriklerinin 

metinler halinde soruşturma dosyalarına verilmesi lazım. ByLock metin dökümleri 

dosyalara gelirse bylock kullanıcılarının bu sistemi suçta kullanıp kullanmadıklarını 

içeriklerinden anlayabileceğiz. Böylece ByLock'u olup da görüşmeleri "Naber, 

nasılsın, şu öğrenci risale okudu"  gibi basit içeriğe sahip olanların tahliye yolu 

açılacaktır. ByLock meselesinde savcı ve hakimlerin eli kolu "liste" ile bağlı. MİT ve 

ilgili kurumlar ByLock görüşme metinlerini dosyalara sunmalıdır. ByLock'tan sayısız 

tutuklama var. Eğer ByLock görüşme içerikleri savcılık dosyalarına gelirse hukuki 

sorun önemli ölçüde çözülmüş olacaktır” 

Bu kişi aylarca hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Yoksul bir annesi, muhasebeci 

yanında çalışan bir eşi ve iki çocuğu vardı. Hakkındaki tek itham ortadan kalktı ama 

yaşadıkları dramın hesabını hiç kimse vermedi.  

25.10.2016 – “Dilekçelere "Dosyada kabarıklık yapmayın" Ağlayan yakınlara 

"Burası terapi merkezi değil" Yakınanlara "Bana numara yapmayın" diyen 

savcılar! Kırmızı kodlu ByLock'cu olduğu ithamıyla tutuklu kantin işçisinin ağlayan 

hanımı. Ömrü asgari ücretli işçi olarak geçmiş biri. Normal mi?” 

 

25.10.2016 – “Mete Yarar "Asıl darbe yazışmaları Eagle çözüldüğünde ortaya 

çıkacak" Haklı. Yazışma içerikleri geldiğinde ByLock'un avamlığı görülecektir. 

ByLock, Cemaatiçi bir iletişim aracı, bu açık. Lakin darbeye fiili hazırlık için 

kullanılmadığı da net. Cemaati ispat eder ama FETÖ'yü etmez.” 

26.10.2016 – “Bugün savcılığa ByLock görüşme dökümlerinin MİT'ten istenmesi için 

dilekçe verdim. Söylentiye göre 3 ay içinde bunlar dosyalara gelecekmiş. Silahlı terör 

örgütü üyeliği için Bylock basit şüphedir. İddianame için ciddi şüphe gerekir. Bu da 

ByLock içeriklerinden anlaşılabilir. MİT'in "hukuk güvenliği" ve "hukuka güvenin" 

yeniden sağlanması için ByLock görüşme içeriklerini savcılık dosyalarına göndermesi 

gerekiyor.” 



Maalesef içerikler 2017 yazında ancak gelebildi. Bu zamana kadar da içerikleri tasnif 

edenlerce bu yazışmaların neye tekabül ettiğine ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. 

Eğer bu yapılmış olsaydı Bylock ile ilgili olarak bu çapta bir yargısal cinnet üretmemiş 

olacaktık. 

26.10.2016 – “İddia makamı savcıların elinde insanların "silahlı terör örgütü üyesi" 

olup olmadıklarını açığa çıkartacakları ByLock görüşme içerikleri yok Siyasi irade 

hukuku aciz bırakan bu görüntüyü sona erdirmesi için MİT'ten ByLock görüşme 

içeriklerini savcılara derhal vermesini istemeli. ByLock'u olmak cemaatle bağı ispat 

eder ama kişinin terör örgütü üyesi olduğunu ispatlamaz. Bu yüzden savcılar için 

içerikler hayati önemde.” 

27.10.2016 – “Darbeye karışmayanlar yönünden Sulh Ceza Hakimlikleri; BankAsya, 

okul, dersane vb olsa da tutuklama gerekçelerinde ByLock'u esas alıyorlar.Silahlı 

Terör Örgütü Üyeliğinin unsurları bakımından üyenin amaca matuf suçları işleyen bir 

silahlı örgüte üye olduğunu bilmesi gerekir. ByLock kullananların darbe cuntasına üye 

oldukları ya da başka bir silahlı örgüte üye olduklarına dair elde bir delil 

bulunmamakta. ByLock görüşme içerikleri kişilerin belli suçları işlemeyi amaçlamış 

hiyerarşik bir silahlı örgüte üye olup olmadıklarını açığa çıkartacak. ByLock içerikleri 

gelmeden basit şüphe 37 bine ulaştı. 300 bine yakın ByLock'cudan söz ediliyor. Bu 

çapta silahlı örgüt olmaz. Hata ediliyor. Siyasi irade MİT'e talimat vermeli; ByLock 

içeriklerinin savcılık dosyalarına konulması istenmeli. Bu cinnete artık bir son 

verilmelidir. Bazıları belki erken söylediğimiz için bize kızabilir; ByLock siyasi 

iradenin abarttığı kadar önemli bir delil değil. Hatta ByLock, soruşturmanın 

sulandırılması için abartılan bir serseri mayın. ByLock görüşme içerikleri savcılıklara 

geldiği zaman patlayacak bir balon. ByLock'tan silahlı terör örgütü üyeliği suçu ispat 

edilemeyecek”. 

01.11.2016 – “Tutuklu, kırmızı kod olduğu ByLock kullanıcısı dosyasını inceledim 

bugün. Adam kantin işçisi; 86 doğumlu bir asgari ücretli. Garip değil mi?Ne 

BankAsya var, ne abonelik var, ne okul var, ne dershane var. Zaten Liseyi bile 

bitirememiş. ByLock'u "mahmut" anlamış polis deyince. ByLock konusuna özel önem 

vermeli soruşturma makamları. İçerikler ve hangi İMEİ numarasına sahip telefonun 

kullandığı acilen netleştirilmeli” 

02.11.2016 – “Her gün gözaltı ve tutuklama haberleriyle uyanıyor aynı haberlerle 

günü yaşıyor aynı haberlerle uyuyoruz. Toplumun psikolojisi alt üst oldu.  Hukuki 

kriterler uygulansa bu gözaltı ve tutuklama haberlerinin yarıdan fazla oranda düşmesi 

beklenir. ByLock bu oranı acayip tırmandırıyor. ByLock'da kodlar var; Mavi; 

yüklemiş ama kullanmamış, Turuncu; Az kullanım Kırmızı: Çok kullanım. Bu 

kodlamalara göre de uygulama değişmeli. ByLock'da maviler gözaltına alınmamalı, 

turuncular tutuklanmayıp adli kontrol uygulanmalı, kırmızılarda ilave deliller de 



değerlendirilmeli. AVEA hatlarda sorun hala devam ediyor. ByLock yüklemediği halde 

Wifi'sinden ByLock görüşmesi yapılanlar için daha ciddi araştırma gerekiyor. Bir 

tarafın psikolojsi de o hale geldi ki; "Kurşuna dizelim mi sorgusuz sualsiz?" diye 

sorulsa "dizelim" diyecekler. Bu nefret çok zararlı.” 

02.11.2016 – “Akıncı Üssündeki Gülen'e bağlı bazı isimlerin kamera görüntülerinin 

yayınlanması FETÖ ile mücadelede kitlesel tutuklamalardan daha  etkili. Öğretmen, 

düz memur, küçük esnaf, öğrenci ve benzerlerinde ByLock veya BankAsya var diye 

yapılan tutuklamalar nihai amaca hizmet etmiyor. Din saikiyle Gülen Cemaatine 

intisap eden insanlara 15 Temmuz'un Gülen'in emir ve talimatıyla yapıldığını 

ispatlayan yöntemler kullanılmalı. Bu yapının neredeyse tüm önemli isimleri kaçtı. 

Bugün Yargı Mekanizması Cemaatin en alt tabanını hapse atarak doğru bir yöntem 

izlemiyor. Kriminal yanından çok sosyolojik bir vaka ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz 

bu insanların kahir ekseriyetinin hayaline bile gelmeyecek olaydı. Bir mesaj şu msl 

"İnandık biz bu karaktersizlere Ali Bey. Devletin fark edemediğini ben nasıl 

anlayacaktım Kendimi kandırılmış hissediyorum" Bu sosyolojik sorun karşısında bu 

insanlara bir çıkış/kopuş kapısı vermelisiniz. Devletin şefkatli yüzü bu insanları daha 

çok kazanabilir. Mesiyanik karakterli ve insanları bunca zaman din ve ahiret ile 

aldatan bir yapıyla mücadele etmek sadece polise ve yargıya bırakılmamalı. İnsanları 

polis&yargı eline bırakarak, tevbekar etmek yolunun kapatılmasının bu denli geniş 

ölçekli bir sorun karşısında doğru sonuçlar üreteceğini sanmam. Bu işleri iyi bilen 

sosyolog, psikolog, hukukçu ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan bir heyet ile yeni 

bir strateji belirlenmeli. 40 bine ulaştı tutuklama; devam ediyor. Toplumu psikopat 

etmenin bir anlamı yok. Kazanılabilecek insanları kriminalize etmekten vazgeçelim. 

Bu arabanın da bir freni olmalı.” 

Maalesef iktidar ne Akıncı Üssü‟nde görüntülenen TSK İmamlarının o video kaydını 

ne de o imamlardan olan Kemal Batmaz‟ın Gülen ile bağını ispatlayan ABD tarafından 

Türkiye‟ye iletilen 1 Ocak 2016 tarihinde ABD‟ye giriş yaptığında havaalanında 

kendisini sorgulayan gümrük ve sınır muhafaza memurlarına “Pensilvanya’da 

imam Fethullah Gülen’in yanında kalacağını” açıkladığı mülakatın belgesini 

doğru düzgün kullanamadı.  

Bu yapılamayınca Gülen Yapılanmasının Goebbels Propaganda Aygıtı devreye girdi 

ve Cemaat tabanını darbeyi yapanların MİT tarafından devşirildiğine varan dek akıl 

almaz bir propaganda yağmuruna tabi tuttular.  

18.11.2016 – “FETÖ kapsamında tutuklananların en az yüzde 80'inin tutuklanmasını 

gerektiren bir suç ve delil durumu yok. ByLock delili de dahil buna.” 

01.12.2016 – “ByLock, Polis Vazife ve Salahiyat Kanunu Ek 7.Maddeye göre "hukuki 

delil" sayılamaz. İnsanlar tutuksuz yargılanmalı. ByLock içerikleri silahlı terör örgütü 



bağını ispatlamadıkça ceza verilmesi de mümkün değil. Hukuka "dolapçı beygiri" 

muamelesi yapılmamalı. MİT'in ByLock Listesi haricinde savcıların elinde bir şey 

yok. ByLock'tan tutuklamalar hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. ByLock 

kullananların "kullanmadım" demesinin sonuca etkisi yok. Kanaatimce "Kullandım 

ama suç unsuru içeren bir yazışma yapmadım" denmeli. ByLock, BankAsya, Okul 

kaydı, sendika gibi deliller devletin elinde zaten var. "Benim yok" diyerek bir savunma 

olmaz. "Bunlar yasal" demeli. Ben bir grup arkadaşla kendimize özel bir alfabe 

geliştirip kullanabilirim. Alfabe suç değil. Suç olan bu alfabe ile bir suçu işlememdir.” 

05.12.2016 - "ByLock kesin delil, davaları hemen açalım" eğilimi "MİT'in teknik 

raporunu bekleyeceğiz"e evrilmiş durumda. Bu hukuk adına iyi bir gelişme. Savcılar 

da ByLock konusunda karışıklıklar olduğunun farkında. MİT'ten beklenen teknik rapor 

bu açıdan önemli. Ama ne zaman geleceği meçhul. Baştan beri söylediğimiz gibi; 

ByLock görüşme içerikleri "silahlı örgüt üyeliği" iddiası bakımından çok gerekli. Bu 

yoksa mahkumiyet zor.” 

Maalesef “mahkumiyet zor” analizi doğru çıkmadı. Mahkemelerden bazıları bırakınız 

içerikleri, CGNAT kaydı /IP kaydı bile getirtmeden ilk celsede polis tutanağı ile 

kararlar verdiler. Bu tip kararların hepsi Yargıtay‟da bozuldu sonra.  

20.12.2016 – “Mahkemeler ByLock içerikleri gelmeden örgüt üyeliğinden ceza 

vermemeli. İçerikten kişinin örgüt üyesi olduğu anlaşılmadan hüküm kurulmamalı.  

ByLock içeriklerinin çözümlendiği ve savcılık dosyalarına gönderilmeye başlandığına 

dair haberler var. Davalar içeriklere göre açılmalı. 215 bin ByLock kullanan var. 

Kullanım kişiyi silahlı örgüt üyesi yapmaz. Bu sayıda silahlı terör örgütü de olmaz. 

Usul hatası yapılmamalı. Örgüt üyeliği örgütün amaç suçlarını işlemeyi bilmeyi ve bu 

suçları işlemek için şuurlu üyeliği gerektirir. Cemaat ile örgüt bağı ayrıdır.” 

21.12.2016 - ByLock ile ilgili Ankara Başsavcılığının hazırlattığı teknik rapor 

savcılıklara ulaşmış. Savcılar görüşme içeriklerini istemeye başlamışlar.ByLock 

Teknik Raporunda örnekler de varmış. Mesela adam muhatabını "Hakim falanca bey" 

diye kaydetmiş. İçeriklerden kişiye ulaşmak da mümkün. Bu şekilde soruşturma 

dosyası olanlar Savcılıklardan Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazdırarak 

ByLock içeriklerini talep edebilirler. 

05.01.2017 – “Antalya'da ilk FETÖ Dosyası Duruşması Pazartesi günü başlayacak. 

17 sanığın 9'unda tek iddia var; "sohbetlere katılarak örgüte üye olmak" "sohbetlere 

katılarak örgüte üye olmak" suçlaması garip olduğu kadar tehlikeli de. Bundan sonra 

kim korkmadan herhangi bir sohbete gider? Bu iddianame de 3 kişi sohbet düzenlemek 

ve bu sohbetlere başkalarının da katılımını sağlamak suretiyle örgüte üye olmakla 

suçlanıyor. Bunlardan başka kod isim kullandığı tespit edilen 2 kişi de var. Birkaç kişi 

de bylock ile suçlanıyor. Kod isim olanların ceza alması kesin. FETÖ'nün ve FETÖ 



Soruşturmalarındaki aşırılıkların en büyük zararı Türkiye dindarlığına oldu. Tahrip 

etmek konusunda yarışıyorlar sanki.” 

Böylelikle ilk FETÖ duruşmasına 9 Ocak 2017‟de girmiş olduk. Bu Antalya‟da 

duruşması yapılan ilk FETÖ dosyasıydı. Meseleye bakışımızı özetlemek bakımından 

ilk duruşmada yaptığım sözlü savunmanın notlarını aktarmak isterim: 
“Osmanlı Padişahları tarikat mensubuydular. Mesela 2. Abdulhamit, Şazeli idi. Şeyh 

Ahmet Senusi, Libyalı bir şeyh olarak Anadolu‟ya gelmiş ve Milli Mücadeleye destek 

olmuştur. Hatta Atatürk kendisini Suriye trenine kadar uğurlamıştır. Osmanlı 

Ordusunun önemli unsuru olan Yeniçeri Ocağı‟nın resmi tekkesi Bektaşilik idi. Yani 

devlet Bektaşiliği bir kamu tekkesi haline  getirmişti.  

Bugün modern dünyada da cemaatler ve tarikatlar vardır. Mesela ABD‟de Babtistler, 

Lutheryanlar, Mormonlar, Methodist, Prespitaryanler, Amişler ve benzerleri 

bulunmaktadır. ABD Başkanlarını da bu cemaatlerden bazılarına üye idi. Baba ve  

oğul Bush‟lar; Episkopol, Reagan; Presbiterian, Clinton; Babtist idi Obama‟nın 

rahibi Romney ise bir Mormon idi. Cumhuriyet dönemimizde Özal, Erbakan ve 

Erdoğan İskenderpaşa Cemaatine mensubiyetleriyle bilinen siyasetçilerdir. Sağlık  

Bakanı Recep Akdağ‟ın Menzil Cemaatine bağlılığı herkes tarafından bilinmektedir. 

1994 seçimlerine giderken Erdoğan‟ın son  hafta sloganı olan “Tamam İnşallah” 

sloganı İsmailağa Cemaati Şeyhi Mahmut Efendi‟nin duasından alınmıştır. Yani 
esasen devlet gayri resmi olarak bile olsa cemaati ile içiçedir. 

Öte yandan devlette kadroya girmek her ferdin hakkıdır. Bunu  elbette herhangi bir 

cemaat mensubu da yapabilir. Lakin elbette bir memur bir cemaat mensubu ise ancak 

sıralı amirinden emir almak ve devlet işlerinde cemaat abisinden, şeyhinden emir 

almamak 

zorundadır. 

Mehmet Zahit Kotku “Cemaatler cemiyet için adam yetiştirir.” demiştir. Meseleye 

böyle bakmayanlar elbette kaybetmeye mahkumdurlar. 

Cemaatini cemiyetten önde tutanlar, şahsi hayatlarından  çok müşfik olup kollektif 

cemaat şuuru söz konusu olunca kıyıcı olanlar elbette kendi sonlarını hazırlamış 

olacaklardır. 

Bugün darbe sonrası bir soruşturma süreci yürümektedir. Selçuklu  ve Osmanlı 

tarihinde görülmedik büyüklükte bir yargılama  aşaması sizleri bekliyor. Tarihi bir 

vazife yapacaksınız. 

Bu vazifenizde en çok dikkat etmeniz gereken şey mağduriyet yaratmamaktır. 
Siyasi Partilerimiz kapatıldı, sonuçta partililerimizin tümü cezalandırılmadı.  Sadece 

sorumlulara siyasi yasaklar getirildi. 

Refah Partisi‟nin 4 milyondan fazla üyesi vardı ve 6 milyon civarında  oy aldı. Kitlesel 

bir yargılamaya girişilmedi. 

Cemaatler de bir tür gayriresmi siyasi partiler ya da STK‟lardır. Bu çerçevede sadece 

suçta sorumluluğu olanlara ceza vermekle  yetinmek, tabana inmemek, sosyal bir yara 

açmamak, sosyolojik yarılmaya sebebiyet vermemek gerekmektedir. 

Bugün insanlar komşu evlerine Yasin Günü‟ne gitmeye çekinir  olmuşlardır. İnsani 

yardım kuruluşlarımıza yardımlar azalmış, soruşturma sürecinin tesiriyle 28 Şubat‟tan 

daha ağır bir sekülarizasyon süreci yaşanmaktadır. Bu istenerek, kastedilerek yapılan 



değil neticeten doğan bir vakadır. En çok dikkat etmemiz gereken şey sosyolojimizi 

tahrip edecek bir soruşturma 

ve kovuşturma süreci yürütmemektir. 

Son 10 yılda AK Parti kapatma davası, Ergenekon-Balyoz Davaları, 367 Krizi, 

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, KCK Seçilmişlerinin  tutuklanması, Çözüm Süreci, Suriye İç 

Savaşı, Gezi, PDY ve FETÖ olmak üzere gündem yorgunu bir ülke haline geldik.  

Sağ-Sol, Ülkücü-Devrimci, Alevi-Sünni, Türk-Kürt fay hatlarından sonra şimdi de 

daha komplike boyutları olan ve kendi sınırlarını da aşan cesamette bir Ak Parti-

Cemaat kavgasına 

şahitlik ediyoruz. Tarihimizden ders almalı ve bu dönemi de bu  büyük dersin 

olgunluğu ve birikimi içinde atlatmalıyız. Türkiye  bir “rövanş cumhuriyeti” haline 

getirilmemelidir. 

Bakın ileride ByLock içerikleri gelecek. Ve göreceğiz ki  bunların çoğu ayet, hadis, 

dua, beddua nitelikli çoğunluğu dini mesajlaşma olacaktır. İslami Camia 90‟larda 

birbirini 
tanırdı. Biz giyim kuşamlarından, saç-sakal-bıyık biçimlerinden ve hatta konuşma 

tarzlarından insanların hangi cemaate  mensup olduklarını bilirdik. Milenyum sonrası 

hızlı 

değişim bu görünür farkları azaltmışsa da biz bu insanların  tabiatlarını biliyoruz. 

Sadece bylock‟tan yargılamanın hata olduğunu içerikler gelince  göreceğiz. Burada 

“ibadet” kısmı ile “ihanet” kısmının ayrılması  çabası içinde olmamız gerekmektedir. 

Bu salonda bulunanlar olarak kendimize özel bir alfabe geliştirsek ve bunu kullansak  

alfabenin varlığı değil alfabenin suçta kullanılması suç olacaktır. 

Bu zaviyeden olarak bylock‟un neyde kullanıldığı ve ne için  kullanıldığı hususu da 

mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yoksa ortaya  çıkartacağımız sosyolojik yarılmayı 

önümüzdeki on yıllar boyunca tedavi etmek zorunda kalırız. 

Huzurlarınızda Boşnakların Bilge Cumhurbaşkanı  Aliya İzzetbegoviç‟in tarihi sözünü 

hatırlatmak isterim: “Onlar bizim öğretmenimiz  değiller.” 

 
İlk FETÖ duruşmasında yaptığımız savunmanın bir kısmı böyleydi. Şimdi geldiğimiz 

noktada üzerinden geçen bunca zamandan sonra bunları o gün söyleyebilmiş olmanın 

değerini anlayabiliyorum. En sonunda geleceğimiz yer o  gün söylenenler olacaktır. 

 

24.01.2017 – “ByLock meselesinde Cemaat mensuplarının en büyük hatası "Biz 

ByLock kullanmadık" demek oldu. Bu savunmanın saçmalığı hapisleri doldurdu.  

ByLock Cemaat tabanının yaygın olarak kullandığı iletişim aracı. Ocak 2016'da 

kullanımı bitmiş. Dua, söz, sohbet daveti vb. için kullanılmış. 215 bin kişilik "silahlı 

terör örgütü" olmaz. Ama hepsi "ByLock kullanmadım" deyince bütün şüpheyi 

üzerlerine çekmeleri son derece normaldir. ByLock tespiti yapılanların hepsi "Evet 

efendim kullandık" deseler ve içerikle ilgili bilgi verselerdi ByLock Canavarı 

oluşmayacaktı. Gözaltına alınanların hepsinin ByLock'u inkarı ortaya "tek bir 

merkezden emir alan örgütsel yapı" düşüncesini doğurdu. Taban-tavan ayrımı kalktı. 

'Şefkat tokadı' korkusundan 'Gülen'in ahir zamanda beklenen büyük zat' 

sapkınlığından beslenmekle ortaya bu saçmasapan tablo çıkıverdi. Oysa ByLock 

içerikleri gelince göreceğiz ki suça ilişkin delil olmayacak. Ama bu "organize 



kabullenmeme tavrı" örgütsel tavır olarak okundu. ByLock'un Cemaat İçi 

Haberleşme Sistemi olduğu lakin FETÖ Yapılanmasının Cemaat Yapılanmasından 

farklı olduğu gerçeği üzerine gidilmeliydi. Savcılık İddianamelerine giren Cemaat-

FETÖ farklılığı, toplu kabullenmeme ve her şeyi inkar tavrıyla birleşince tabandakiler 

yakıldı. Demem o ki büyük laf etmeyeceksin. Allah o büyük lafı gün gelip ağzına 

tıkıyor. Ve senin yüzünden masum insanlar da yanıyor.” 

30.01.2017 – “ByLock var diye tutuklanan Manavgatlı genç polis 5 ay 23 gün sonra 

tahliye oldu. ByLock yokmuş. Tabi bu arada ihraç da oldu. "Pardon" !!! Cemaatin 

tepe kadrosunun münafıkça tutumu (ByLock yok deyin hiçbir şeyi ispatlayamazlar 

şeklinde) yüzünden bylock canavarlaştırıldı. Oysa bu insanlar ByLock'ta konusu suç 

olan bir yazışma yapmadılar. Lakin hepsi birden "yok" deyince "örgüt algısı" ta 

tabana kadar indi. Hepsi "Ben Cemaat mensubuydum, ByLock'tan dua, haber, Gülen 

videoları paylaşıyorduk" deseler (gerçek de bu) ByLock canavarlaşmayacaktı. Bir 

yandan siyasi iradenin aşırılığı öte yandan cemaat tepe kadrosunun kibire bulaşmış 

korkaklığı aşağıda insanları perişan etti.ByLock kullananların tamamına yakını 

Cemaat mensubu. İçerikler cemaat çalışması. Cemaat=FETÖ yanlış. Bu anlayış 

olmazsa çok haksızlık olacak.” 

O genç polis çok sayıda sanıkla birlikte yargılandığı için hala beraat edemedi. Dosya 

diğerlerinin delillerinin toplanmasını bekliyor. Önceden bir kez tefrik edildiği için 

mahkeme dosyayı ikinci kez tefrike de yanaşmadı. O genç ihraç edilmişti hala 

görevine dönemedi. Konuştuğumuz zaman devlete ve dine karşı güveninin aşırı 

biçimde zedelendiğini söylüyor. Ve bu anlaşılabilir bir şey maalesef.  

18.02.2017 – “10 yıl önce arkadaşına aldığı hattan bylock çıktığı için ihraç etmişler. 

"Gizlilik kararı" var diye IMEİ bilgisi verilmiyor. Lanet size ! ByLock tespitine ilişkin 

raporun örneğini verseler hattın arkadaşına ait olduğunu ispat edecek oysa. Cepte 

parası yok, eşi diyaliz hastası. İhraçtan önce savunma alsalar yarım saatte o hattın 10 

yıldır görmediği arkadaşında olduğunu ispatlayacak oysa. İktidarınız zulüm üretiyor. 

"Yarın Hakk'ın dîvânına varınca. Süleyman'dan hakkın alır karınca" Kaldı ki sen 

Süleyman'ın tırnağı bile olamazsın.” 

Bu öğretmen hakkında dava açılmadı. Takipsizlik kararı sonrası OHAL Komisyonu 

kararı ile göreve geri döndü. Lakin bu süreçte “böbrek nakli” ile yaşayan eşi ciddi 

sıkıntılar çekti. Stres bir dönem vücudun nakil böbreği atma riskini bile doğurdu. Oysa 

telefonun kimin tarafından fiilen kullandığı 5 dakikalık bir araştırma ile tespit 

edilebilirdi. Böylece telefonun resmi sahibi ile fiili kullanıcı arasında 400 km‟den fazla 

mesafe olduğu görülecek ve bu mağduriyet asla ortaya çıkartılmayacaktı. İhraç 

etmeden evvel sorsalardı da bu gerçek ortaya çıkacaktır. Lakin ne savunma alınmıştı 

ne de doğru düzgün bir inceleme. İnsanların yaşamları deneme yanılma tahtası mı 

olmalıydı? 



24.02.2017 – “Bugün "artık her  bylock olanı tutuklatmıyoruz, iltisaka başka deliller 

de arıyoruz" denildi. Bugüne kadar yapılan saçmalıklar ne olacak?” 

Denildi ama gerçekleşmedi. Tek delili Bylock olan ve kullandığı telefonları da teslim 

eden bir eczacı genç tutuklamaya sevk edildiği gün bu sözleri söyleyenler “Ne 

yapayım? Beni Erzurum’a sürerler. Derdinizi patrona (CBS Vekiline) anlatın; 

kesin talimatı var” dediler.  

28.02.2017 – “Başlangıçta 600 bin olduğu söylenen ByLock kullanıcı sayısı 122 bine 

düşmüş. "Pardon" !!! ByLock tek başına "silahlı terör örgütü üyeliği"ne delil olamaz. 

Baştan beri söylüyoruz; tutuklama, başka delillerle desteklenmedikçe hata.  Bylock'tan 

örgüt delili çıkartılmasında cemaat mensuplarının reddetmesinin de büyük payı var. 

İçerikler gelince trajikomik durum anlaşılacak. 31.800 bylock grubundan söz ediliyor. 

Bunlar sohbet grupları. 2016 Ocak'ına kadar Cemaat buradan motive edilmiş. 

Bylock'ta darbe izi yok.” 

16.03.2017 – “3 gündür devam eden 78 polisin yargılandığı davada mahkeme beşi 

wifi'den diğerleri telefondan bylock tespitli 20 sanığı tahliye etti.Gerek aynı davada 

gerekse başka davalarda yargılanana bylock kullanıcıları için umut verici bir karar 

oldu bu. Hukuk galiba normalleşecek. Savcılıklara gönderilen resmî rapora göre 

Bylock 2014 yılının tümünde Google Play'den indirilebilmiş bir program. Bylock 1 

serisi 7 kez güncellenmiş. En son güncelleme 2014 yılı aralık ayında. En az bu tarihe 

kadar ticari bir ürün olarak indirilebilmiş. Savcılıklara sunulan Bylock Teknik 

Raporuna göre bylock sadece mobil cihazlarda kulanılabiliyor. Wifi'den bylock'u 

olanlar tahliye edilmeli. Antalya'daki bu cesur kararın emsal olması gerekir. Bylock 

haricinde delil olmayanların tahliye edilmeleri hukuk ve vicdan gereğidir zaten. Hep 

söylediğim gibi bylock cemaat mensubiyetini gösterebilir ama silahlı terör örgütü 

üyeliğini ispata yeterli değildir. Tahliyeler yerinde.”  

Netice; Mahkeme Başkanı Manisa‟ya İş hakimi olarak sürüldü. Oysa sol kökenliydi ve 

Cemaat HSYK‟sının vaktiyle kendisini tayin yerleri itibariyle mağdur ettiğini 

söylemişti. Adaletin ve hukukun verdiği karar ile tecelli edeceğini düşünmüştü ama 

sürgüne uğramaktan kurtulamadı. 

 

23.03.2017 – “Yeni Yazım; Delilleriyle, ByLock kullanmak suç değil. ByLock içerikleri 

getirtilmeden ceza verilmesi suç olabilir. http://www.aliaktas.net/2017/03/bylock -

kullanmak-suc-degil-bylock.html …Lütfen ülkemize merhamet ediniz. Bizim çayın taşı 

ile bizim çayın kuşlarını vurmayalım, insanlarımızı devlete-millete küstürmeyelim. 

Savcılık raporuna göre bylock 2014 yılının tamamında Google Play'dan indirilebilmiş. 

Bu durumda sadece bylock var diye ceza vermek imkansız.” 



Yazımda özetle şunu söyledim;  

1. ByLock kullanmak suç değildir. 

2. ByLock tek başına silahlı terör örgütü üyeliğini ispatlamaya asla yetmez.  

3. ByLock içerikleri gelmeden ceza vermek cinayetten farksızdır. Hukukun 

taammüden katlidir bu. 

4. İçerikler "silahlı terör örgütü üyeliği"ni ispatlarsa ancak ceza verilebilir. 

5. Cemaat=FETÖ, FETÖ=Cemaat demek doğru değildir. Nitekim aşağıda gördüğünüz 

iddianame de bir savcı tarafından hazırlanmış ve sayısız iddianamenin ön girişi olarak 

kullanılmıştır. Devlet kendi iddiasının ve tespitinin ardında durmalı ve her cemaat 

mensubunu örgütcü görmemelidir.  

26.04.2017 – “FETÖ Operasyonları öylesine şirazeden çıktı ki durum toplumsal yapıyı 

tahrip ve AK Parti'nin temsil ettiği dindar kitleyi tasfiyeye yöneldi. Tavanı yurtdışına 

kaçak yapının tabanı konsolide etme aracı bylock üzerinden yürüyen soruşturmada 

'örgüt-cemaat' ayrımı bir türlü yapılamadı. Gülen "Baylok... Bylock... Allah Allah... 

ne demekse o meret şey?" kaypaklığıyla cemaat tabanını mağdur etmeyi göze 

aldığını gösteriyor. Tebliği açık stratejisi açık, el emin peygamberin ümmetinin yalan 

ve takiyye makinesi liderleri sayesinde birbirimizi kırıyoruz. Lanet olsun  !” 

05.05.2017 – “Doğru teşhis şudur;  

1. FETÖ vardır, 

2. FETÖ, Cemaat içindedir ve Cemaat dışında ortakları da vardır. 

3. Cemaat=FETÖ tespiti doğru değildir.  

4. ByLock, cemaatin kendi tabanını uyutma aparatı,  

5. Üst kademelerde ByLock yok,  

6. "ByLock terör delili" denince taban mahkum edilmekte.  

7. Cemaat, kast sistemi gibi yapılanmış,  

8. Alt kademeler üstün gündeminden habersizler,  

9. Alt kademeye sürekli din-iman-rüya pompalanmış.  
10. Alt kademeler FETÖ'nün iğfaline uğramış durumda,   

11. Üst kademeler kaçtı,   

12. Cemaat tabanı hem FETÖ hem de Soruşturma mağduru oldular.  

13. Altta hala "Adil Öksüz cemaatçi değil ki" diyebilecek kadar beyni uyuşmuş 

gerizekalılar var   

14. Büyülenmiş bir topluluk böyle kazanılmaz” 

 

09.05.2017- “ByLock hakkındaki kararı bozan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire 

Başkanını Konya'ya düz hakim olarak tayin ettiler. Bağımsız yargı ha?Kararda 

sanığın ByLock'tan örgütsel yazışma yapıp yapmadığının tespiti ve ByLock içerikleri 

isteniyordu. Bu hukuki kararın cezası sürgün. Ben şimdiye kadar yönetici kadrodan 

ByLock'u olana rastlamadım. ByLock iddiası olanların tümü Cemaatin en alt 

tabakasından. Karar doğruydu. nladığım şudur; ByLock cemaatin en 



altı/sempatizanlar kendisinden kopmasın diye ayet-hadis-rüya ile kendine bağladığı 

propaganda aparatı. ByLock konusunda ilk düğme yanlış iliklendi. Bu delile 

gereğinden fazla değer vererek Cemaat tabanının yargılanması sağlandı. Yanlış yol 

bu. Bylock deliline aşırı değer verilip tek delil haline getirilerek canavarlaştırılmasıyla 

ByLock kullandırılan kitlenin durumu gözardı edildi. Örgütsel hiyerarşinin üst 

kadrolarında bylock diye bir şey neredeyse yok. Varsa yoksa en alt kadrolarda. 

Davalar karanlık tünele sokuldu. ByLock'tan tahliye veren hakimi Manisa'ya, kararı 

bozan hakimi Konya'ya sürüyorsanız niçin yargılama yapıyoruz? Sanıkları asın gitsin 

bari. Bana kalsa; bylock'tan tutuklananları serbest bırakırım, sadece yönetici kadroyu 

yargılarım. Darbeci askerlerle beraber 5 ile 10 bin kişi. Bütün dosyalar ellerinde; 

ByLock kullanıcılarının profilini çıkartsınlar göreceklerdir. Üst hiyerarşide bylock 

yok. Bu delil zehirli tuzak. Bylock hukuk sistemimizi ve toplumsal yapımızı tahrip eden 

zehirli delil, büyük tuzak. Bu delilin durumu yeniden değerlendirilmek zorunda.” 

"Sanık H. A.'ın kendisine ait telefonlara Bylock programı yükleyip iki kez 
kullandığına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatının raporunda başka delil 

bulunamamaktadır. 

2- Sanık H. A.'ın Bylock'u hangi tarihler arasında kaç kez kullandığı, Bylock 

uygulaması üzerinden sesli görüşme yapıp yapmadığı, yapmışsa kimlerle 
yaptığı, elektronik posta ve yazılı mesaj sistemini kullanarak örgütsel 

haberleşme yapıp yapmadığı, (Yazılı mesaj ve e-mail gönderip göndermediği, 

alıp almadığı) örgütsel haberleşme yapmış ise kimlerle haberleştiği, içerikleri 

ve örgütsel yazışma yapmış olduğu kişilere ilişkin FETÖ/PDY terör örgütü 

kapsamında soruşturma olup olmadığının araştırılmaması, 

3- Sanığa ait Bylock programının kullanıldığı iddia edilen hatlara, Bylock 

programının ilk kez yüklendiği tarih olarak bildirilen (23/12/2014 ve 

25/08/2014) tarihler ile bu tarihlerden sonra bu numaralan arayan ve aranan 

kayıtlan gösterir HTS raporları temin edilerek, bu hatlardan görüşme yapan 
kişilerden sanık H. A.'ı tanıyıp tanımadıktan H. A. ile görüşüp 

görüşmediklerinin tespiti i le gerekirse bu kişiler hakkında FETÖ/PDY terör 

örgütü kapsamında soruşturma bulunup bulunmadığının araştırılmaması,  

4- Bylock programının soruşturma dosyasında geçen IMEI numaralarından 

araştırma yapılarak, bu telefonların sanık H. adına kayıtlı hatlar dışında başka 

kişiler adına kayıtlı hatlarda kullanılıp kullanılmadığı, başka kişiler adına kayıtlı 

hatlarda da kullanılmış ise kim/kimler tarafından kullanıldığının tespit edilip 

araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken belirtilen 

hususlar yerine getirilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi, 

CMK'nun 289/1-h maddesince kesin hukuka aykırılık hallerinden olduğundan 
sanık müdafıinin istinaf talebinin kabulü ile CMK'nun 280/1-b maddesi atfıyla 

CMK'nun 289/1-h maddesi uyarınca hükmün bozulmasına dosyanın yeniden 

incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK.nun 286/1. Maddesi uyarınca b 



maddesi atfıyla CMK'nun 289/1/h maddesince hükmün bozulmasına karar 

verildi.” 

ByLock içeriklerini de gerekli gören BAM bu kararı 4 Nisan 2017 tarihinde 

oy birliği ile verdi. Bir ay geömeden daire başkanı Konya’ya düz hakim olarak 

sürüldü. 

 

09.05.2017 – “FETÖ tutuklusu sağlık teknikeri kadın; "Hakim bey! Küçük kızım her 

gece cezaevinin oraya gelip 'iyi geceler anne' diye seslenmeden uyumuyor ." Tecvit 

öğrendikleri arkadaş grubundan Bylock yüklemişler galiba. 429 lira Bankasya'da 

parası varmış. Ama o bir "Kavurmacı" değil elbette. 3 başörtülü kadın, üçü de sağlık 

teknikeri. Maaşlarından başka geliri olmayan insanlar. Okul, sendika, banka, bylock 

var. Ne yapıyoruz biz? Pensilvanyalı çok iyi, kaçaklar rahat, suçlular yurtdışında, 

patronlar tahliye oluyor. Din, diyanet derdindeki garibanlar mahpus  damlarında.” 

Bankasya ve dernek üyeliğinden benim müvekkilim beraat etti bahsettiğim bu 3 kadın 

ByLock nedeniyle ceza aldı; 6 yıl 3 ay.  

19.05.2017 – “Dün 8 ay tutuklu kaldıktan sonra ByLock'u olmadığı bildirilen bir adam 

tahliye edildi. Bu vebali kimler nasıl yüklenecek bilemiyorum. ByLock deliline yönelik 

eleştirilerimiz bir yana bir de hiç yüklemediği halde IP çakışması nedeniyle hapis 

yatanlar var. Cinnet ülkesi olduk. 8 ay bir adamın Bylock var diye hapiste tutulması ve 

sonra "yokmuş, pardon" denilmesi olacak şey değildir. Bu cinnetin bir telafisi olamaz. 

Sorumluluk başta MİT ve Emniyetin. Hakim heyetine "Allah yardımcınız olsun, bunun 

manevi sorumluluğu çok büyük" demeden de duramazdım, dedim. ByLock delili çok 

sorunlu. Zehirli bir delil bu. Hem teknik sorunlar ve hem de kullanıcı profilinin "ibadet 

kısmı" olması hasebiyle böyle.İhraç edilince bütün telefonlarını getirip teslim etmiş, 

kendisi savcıya gelip şikayet dilekçesi vermiş insanlar var. Cinnete son verin ! 

İnsanların felaketleri üzerinden bir adalet düzeni inşa etmek mümkün değil. 10 ay 

sonra hala hata yapılıyor. Allah'tan korkun, olmaz böyle.” 

24.05.2017 – “Bankasya'nın 2002'den TMSF'nin el koyduğu Şubat 2015'e kadar 

yönetim kurulu başkanlığını yapan tahliye edildi ama 300 TL yatıran tutuklu.Bankasya 

Yönetim Kurulu Başkanında tüm FETÖ yöneticilerinde olduğu gibi ByLock yok. 

Bylock tabanı uyutmada kullanılan propaganda aparatı. Delilleri doğru biçimde 

değerlendirmez ve düzgün bir kovuşturma yürütmezsek sonuçta Cemaat hapis yatacak 

FETÖ bu işten yırtıp çıkacak. Tahliye edilmiştir çünkü bylock yoktur. Nihayetinde 

bylock cemaatin en alt tabanında. Onlar amele, patronlar yırtıyor ameleler çile 

çekiyor.17/25'ten sonra Bankasya'da para hareketi olan memur ihraç edildi, her 

bylock'u olan tutuklu ama üst düzey cemaatçilerde bylock falan yok. Cemaat 

üniversitesine BankAsya'dan 100 milyon lira transfer eden adam serbest ama o 



üniversitenin kapısındaki bekçi bylock var diye tutuklu. Hatalı deliller ve saçma sapan 

kriterlerle yürüyen bu FETÖ soruşturmasının sonunda gerçek FETÖ yırtacak Cemaat 

tabanı hapiste sürünecek.” 

 

26.05.2017 – “ByLock'la ilgili bozma kararı veren Antalya BAM Daire Başkanından 

sonra Gaziantep BAM Daire Başkanını da sürmüşler. 

http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/4b72d2c9-1ed3-4714-b969-

bb8a0d8586b4.pdf Üstelik o bozma kararına muhalif kalan üyeyi daireye başkan 

yapmışlar. Mahkemeleri istedikleri kararı vermeye zorluyorlar. Zerre ahlak yok. 

ByLock, sanığın çocuğunun dershanesi ve bankasya nedeniyle ceza verilmesini isteyen 

karara muhalif üyeyi Gaziantep BAM'a başkan yapmışlar. Eğer hala zerrece haysiyet 

ve hukuk namusu kalmışsa hakimlerin bu siyasi baskıya uymaması gerekir. Çünkü bu 

iktidarın bir gram ahlakı yok. BAM'larda hukuku uygulamak için direnen hakimler 

var. Yargıtay'da elbet daha dirençlileri vardır. Hukuk sizin metresiniz değil 

ahlaksızlar. Darbe gerçekleşseydi yargıçlık teminatı başta olmak üzere hukuk askıya 

alınacak ve baskılanacaktı. E şimdi de aynısı oluyor. Çözüm hukuktur.” 

06.06.2017 – “Ben sohbette Bylock yüklenen karıları yerine 'telefon benim' deyip hapis 

yatan 2 koca tanıyorum. Bylock deliline aşırı değer vermemeli. Ben üniversite 

öğrencisi çocuklarında Bylock çıktığı halde hat kendilerine ait olduğu için hapis yatan 

ve ihraç olan 2 memur baba biliyorum.” 

06.06.2017 – “Sabah'ın haberine göre; ByLock dışında delil bulunmayan çiftçi, işçi, 

esnaf ve ev hanımları adli kontrol ile serbest bırakabilecekmiş. Aynı delille tutuklu 

memur şüpheliler ise, "Etkin Pişmanlık" kapsamında beyanda bulunurlarsa bu 

uygulamadan yararlanacakmış. Lütfettiniz ! Kafalarına göre hukuk kuralı koymaya 

başladılar. Sanki aşiret burası. Kanun kural var bu ülkede. Onları uygulayın yeterli 

zaten a şaşkınlar.” 

07.06.2017 – “Babası ve kendi milli görüş kökenli, facebook paylaşımları ak 

parti/erdoğan fanatiği ve cemaat düşmanı bir tanıdığa bylock'tan dava açıldı. Hakime  

bütün face çıktılarını gösterdik, bylock'tan başka da delil olmadığı ortada olduğu 

halde "elimiz kolumuz bağlı, elimizde değil" dedi. Hukuk bitmiş yani. Koskoca ağır 

ceza reisi dosyada Bylock olduğu zaman -tespitin şüpheli olduğu açık olduğu halde- 

tahliye kararı veremiyor. Kullananların Bylock'u reddi IP çakışması olanları da yaktı. 

Lakin bu devlet için mazeret olamaz. Adam gibi kayıt getirmiyorlar dosyalara. Darbe 

teşebbüsünün üzerinden neredeyse 11 ay geçti. Bir IP'nin Bylock'u bağlanıp 

bağlanmadığını bile dosyaya göndermediler. Rezillik bu. Madem bu delile bu kadar 

önem veriyorsunuz -ki bence silahlı örgüt üyeliğini ispata yetmez- teknik eksikleri bari 

tamamlayın. Yeter artık. Hani Siber Suçlara sözleşmeli eleman alacaktınız? Bylock 



tespiti yapılan telefonlarını teslim edenlerin hala raporu yok. Allah'tan korkun.”  

 

Bu kişinin Morbeyin kurbanı olduğu anlaşıldı ve görevine geri döndü. Lakin bu arada 

9 ay kadar hapiste kaldı.  

07.06.2017 – “İddianamede bylock'u olduğu söylenen dershane öğretmeni vekil 

edenin eagle'ı da varmış. Psikolojik bir vaka bu adamlar. Çok garipler. Yahu siz 

tebliği de stratejisi de açık bir peygamberin ümmeti değil misiniz? Neyi kimden 

saklıyorsunuz? Koruyucu Allah değil mi a şaşkınlar?Allah'ın davası halkın 

meydanında savunulur. Gizli saklı işlerle, kendi isminden başka mahlas kullanarak, 

gizli ajandalarla din yaşanılamaz.” 

Bu sanıkla ilgili daha sonra mahrem imam olduğuna ilişkin SD Kart bilgisi de geldi. 

Ve hükümle beraber tutukluluğun devamına karar verildi.  

13.06.2017 – “Sohbete gitmek, çocuğu okula göndermek, bankaya para yatırmak, 

sohbet grubunda bylock kullanmak suç değil. Bunları gizlemek yanlış strateji.  

Bunların hiçbirini suç işlemek için yapmadım, dini gayelerle gittim, bylock'ta konusu 

suç olan paylaşım yapmadım, örgüt üyesi değilim” deyin. “Bunların hiçbirini suç 

işlemek için yapmadım, dini gayelerle gittim, bylock'ta konusu suç olan paylaşım 

yapmadım, örgüt üyesi değilim” deyin. Kaçmayın. Açık olun. Üzerine üzerine gidin. 

Saklayacak bir şeyi olmayanların yöntemi açık sözlü olmaktır. Doğru tutum budur. 

Eski bir sözdür; ancak hainler ve vehm içinde bulunanlar (yapıp ettiğinden şüphe 

duyanlar) korkar. Kendinizi savunulabilir pozisyonda tutun. Kanaatim; Gömleğin ilk 

düğmesi yanlış iliklenince hatalar üst üste birikiyor . Saklamakla cemaat mensubuyken 

örgüt üyesi görüntüsü vermeyin.” 

ByLock ile ilgili Cemaat mensuplarının en temel hatası galiba buydu. “Neden böyle 

yaptınız?” sorusuna evvela “Türkiye‟de hukuk mu var ki savunalım?” deniliyor. Oysa 

içeriklerinde ıvır zıvır olan pek çok ByLock kullanıcısı red ile müphemiyeti arttırdılar. 

Açık biçimde savunulsaydı kamuoyunun endişeleri giderilebilirdi. Zira ByLock 

konusu kamuoyuna öyle bir anlatıldı ki insanlar F Serili 1 dolarların bu sisteme girmek 

için şifre olduğundan tutun da ByLock kullanıcısı olmak için referans gerektiğine dair 

pek çok yanlış bilgiye sahiptir. Kamuoyu sıradan insanların Bylock kullanıcısı 

olabileceklerini kabullenmekte zorlanmaktadır.  

21.06.2017 – “AYM'nin uzun tutukluluk başvurusunu reddi ile 16.Ceza Dairesinin 

Bylock kararının hakimler üzerindeki etkisi çok ciddi. Hukuk sıkıntıda. Aynı Yargıtay 

16.CD. Van KCK davasını, “dosyayı oluşturan eylem ve etkinliklerinin siyasi parti 

faaliyeti olduğu” gerekçesiyle bozdu. 16. Dairenin Bylock kararındaki sorun FETÖ ile 

Cemaat faaliyetlerini ayrı ayrı ayırt edici bir içerik incelemesine gerek görmemiş 

olmasıdır.” 



 

26.06.2017  - “BTK Bylock IP'sine bağlanma tarihlerini de gösteren "İnternet 

Bağlantı (CGNAT) iletişim sorgu sonuçları"nı göndermeye başlamış . Bu teknik bilgi 

karşısında 'ben Bylock kullanmadım' demek anlamsızlaşacak. Liste yanlışlıkları da bu 

bilgiyle düzeltilmiş olacak. Teknoloji çağında 'Bylock kullanmadım' demek mümkün 

olmadığı halde inkar ile 'örgütsel tavır' ortaya çıkartılmış oldu. Tavan tabanı yaktı. 

Cemaat mütevelli ve yöneticilerinde bylock yok denecek kadar az. Bylock hep "ibadet" 

kısmında. Bunun saklatılması onları örgüt yaptı/yapıyor. Saçma sapan hukuki 

atraksiyonlar üzerinden gitme yerine "ibadet kısmıyız" savunmasına cesaretle 

yürünmeliydi. Tavan tabanı inkarla yaktırdı. Söylediği yalana dönüp sonradan kendisi 

inanan garip insanlar da var.” 

Beklentinin aksine CGNAT Kayıtlarının gelmesi sorunu çözmedi. Morbeyin 

Kumpasında olduğu gibi ByLock serverine yönlendirilmiş olanlar az sayıdaki IP 

kayıtlarına rağmen listeden çıkmayı başaramadılar. Tam burada sonradan 

anlayacağımız şekilde bir sorun ortaya çıktı; Bylcok kullanıcı listesi server kayıtları 

üzerinden değil BTK kayıtları üzerinden yapılmıştı. Devlete IP kaydı üzerinden 

ByLock Listesi oluşturma aklını verenler vahim bir hataya imza attılar. En az 11 bin 

480 kişi bu hatanın kurbanı oldu. Bu hususu “FETÖ‟nün Kumpası ByLock Zokası” 

kitabımızda anlatmıştık.   

26.06.2017 – “Salt Bylock kullanımının suç olmadığını ben de biliyorum. Ve işte bu 

nedenle 'kullanmadım' demenin saçma bir savunma olduğuna inanıyorum. Sorun 

şurada; Bylock kullandığı halde 'kullanmadım' diyenler bu soruşturmada 'örgütsel 

tavır' sergilemiş oluyorlar. Ve savunma güçleşiyor. 2014 Ağustosu sonrasında 

Cemaat tabanına yaygınlaştırıldığı için içerik olarak Bylock gruplarında (sohbet 

grubu) suça ilişkin paylaşım yok. Velhasıl geldiğimiz aşamada; kör dövüşü yapıyoruz. 

Bylock delili üst yapının kurtulup cemaat tabanının hapsedildiği bir cendereye 

dönüştü.” 

05.07.2017 – “Antalya'da 1071 sanığa ait toplamı 92.770 sayfayı bulan Bylock 

içerikleri dosyalara gönderilmeye başlandı. Yazın hepsi de gelecek galiba. İçerikte 

Bylock grubunda kimlerin olduğu, kullanıcı adları, gruba eklenen ve çıkanlar, yazışma 

içerikleri, mailler vb çok sayıda ayrıntı var. Bu kayıt, Bylock'a ilk girişinden bu yana 

olan bütün yazışmaları kapsamıyor. 2015 ortasından başlıyor. Rüyalar ve gündelik 

işleri içeriyor. Bir tür meczuplukla karşı karşıyayız. Cemaatlerin Atasoy 

Müftüoğlu'nun deyimiyle 'menkıbe üretme fabrikası' haline geldiğinin ispatı bunlar. İki 

genç cemaatçinin şakalaşmaları. Adres tarifleri, maaş sıkıntıları, tedbir amaçlı 

temizlik ihtarları, gündelik dertleşmeler vs. vs. vs. Erdoğan'a 'tiran' benzetmesi, 

Gannuşi'ye iftira, Mekke Emiri namına uydurmalar. Cemaat tabanına 

"tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için ihbar ederdiniz"  



diye gaz veren din bezirganlığı. Uyuşturma operasyonu; AK Partilileri cehenneme 

gönderdik mi iş tamam. Hepsi ahirette ağlıyor 'bizi affedin' diye. !!! İnsanlar Allah ile 

nasıl aldatılır? Gaybı bilen Allah olduğu halde gayptan haber ve teminatla insanlar 

nasıl uyuşturulur?  

Nasıl bir 'menkıbe üretme fabrikası' ile karşı karşıya olduğumuzu görmek lazım. 

Buna muhatap olan insanlar din ile Allah ile aldatıldı. Eğri oturup doğru konuşalım; 

bütün bu saçmalıklar İslami cemaatlerin tümünde var. Oturup muhasebe yapmak ve 

hatalarımızı düzeltmemiz gerek. Allah ile aldatılan Cemaat tabanını kriminalize 

ederek, hapse atarak bu saçmalıkla mücadele edemeyiz. İlmi mücadele ve yenilenme 

şart. Bütün suçu Cemaat tabanına atarak kurtulamayız. Bu saçmalıkların tümü diğer 

cemaatlerde de var. Takkemizi önümüze alıp düşünmemiz lazım. Yeniden Kur'an'a 

dönmek, aklımızı kiraya vermemek, insanımıza doğru dini bilgi ve şuur vermek 

zorundayız. Muhasebe süreci başlatmalıyız. Bütün dindarlar bu durumdan üzüntü 

duymak zorundayız. Durumunuz çok rezil. Tarikatlar, cemaatler, partilerimiz; hepsi 

muhasebe yapmalıdır. Bu süreçten bir aklileşme ve yenilenme çıkartamazsak 

kaybederiz. Mesele sadece Gülen'in bağlıları değil. Hepimiz bu sürecin 

sorumlularımız. Dini düşüncenin yenilenmesi, Müslüman aklının ıslahı, lider-şeyh 

merkezli dini hayatın gözden geçirilmesi gerekiyor. Aynaya bakmalıyız. Cemaat ve 

tarikatların tüzel kişiliğe kavuşturulup, iç ve özerk dış denetime açılması, şeffaflaşması 

için yasal değişiklik ilk ödev olmalı. Hiçbirimiz masum değiliz. Ortaya dökülen bu 

fecaat hepimizin cemaat ve tarikatlarında var. Yenilenmezsek hepimiz altında kalırız 

bu kirin. Bylock içeriklerinden örnekler için yukarıya doğru veya resimlerden 

bakabilirsiniz. Umarım bu süreçten dini düşünceyi yenileyerek çıkarız. Aylar önce 

şunu yazmıştım; “ByLock kullanmak suç değil. ByLock içerikleri getirtilmeden ceza 

verilmesi suç olabilir.” Cemaat mensupları "red" ile ilk düğmeyi yanlış iliklemiş 

oldular. Devlet de içerik tahlili yapmadan tutuklamalar yaptı. Ortaya fecaat çıktı. Her 

bakımdan toplumumuzun uzun süre üzerinden atamayacağı bir kitlesel travma ile karşı 

karşıyayız. Ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç var.” 

İçerikler dosyaya gelince ne ile karşılaştığımızı da net olarak görmüş olduk. Hemen 

her şey tahmin ettiğimiz gibiydi. Hurafelerle aldatılmış bir taban ve çoğu cemaat 

faaliyeti kalıbını aşmayan yazışma içerikleri. İçeriklerden sora yargının tutumunu 

değiştirmesi beklenirdi. Lakin bu da olmadı. Oysa içeriklerin hukukçu, ilahiyatçı, 

sosyolog uzmanlara verilip nasıl bir yapı ve zihin dünyası ile karşı karşıya olduğumuz 

ortaya konmalı ve sorunun kriminalize etmeden çözülmesi için yeni yolar aranmalıydı. 

Esasen içeriklerden sonra yaptığımız kör dövüşünden başka bir şey değildir. 

İçeriklerin gelmesinden sonra yargılama sürecinin tümüyle değişmesi beklenirdi, 

olmadı.    

08.07.2017 – “Erdoğan'ın Bylock konusunda ciddi önyargısı var. İçerikler gösterecek 

ki Bylock cemaat tabanının uyutulma aparatıdır. Gördüğüm içeriklere göre Bylock 



kullanıcılarının sanırım önemli bir kısmının hapishanede değil bir psikiyatri servisinde 

olması gerekiyor. Bir de adına kayıtlı hattan başkasının kullanımı ile IP çakışması var 

ki bu da zannederim Bylock tespitlerinin yüzde 10'unu oluşturuyor. Bylock konusunda 

-özellikle 2014 yazından sonraki kullanıcılar için- önyargısız tutuma ihtiyaç var. Ki bu 

tarih tabana yayılma tarihidir.” 

 

11.07.2017 – “ByLock içerikleri sorunun kriminal ölçekten çok daha derin olduğunu 

gösteriyor. Bylock görüşme içerikleri dosyalara aktarılmaya başlandı. UYAP 

üzerinden taranmış haldeler. Bir iki haftaya çoğu dosyaya gelmiş olacak gibi. 
Hayalkırıklığı; hiç ummadığım ve reddine tam inandığım bir kişide Bylock görüşmesi 

içeriği.   

Tümüyle inkara şartlandırılmışlar. Bu tutum ile insanları örgütlü tavra yöneltmişler . 

Şeffaf olmamak başlarına ciddi iş açmış durumda.”  

 

11.07.2017 – “Bu saatten sonra ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmiş birinin 

memuriyete iade olacağını hiç sanmıyorum. Ya da memuriyete tayini de öyle.İktidar 

kimin elinde olursa olsun -ister CHP, ister AK Parti, ister SP- bylcok kullanıcısı bir 

şahsı artık memuriyette çalıştırmayacaktır. Birkaç 10 yıla yayılacak bir sorunla, 

toplumsal yarılma ile karşı karşıyayız. Tarihimizin en büyük travması benim 

kanaatime göre bu durum. 2002/2003'te ben Cemaatteki arkadaşlara 2.Murad'ın Hacı 

Bayram-ı Veli'ye mektubu sonra müridanını kurban etme hikayesini anlatıyordum ve 

"Yapmayın devletin sahibi gibi davranmayın, verilmiş imkanları suistimal etmeyin" 

diyordum ve ekliyorum "Devlet birgün o mektubu size yazar" Sonuçta devlet o 

mektubu yazdı ve "Hacı Bayram-ı Veli'nin vergi-asker muafyetini" geri aldı. İnanın 

bugün CHP de iktidar olsa aynısı olurdu.” 

 

12.07.2017 – “SP'li Av. Mustafa Yaman'la ilgili kararda karşı IP bilgileri ve HTS 

kayıtlarının dosyada olduğu ve bylock IP'sine bağlandığı bilgisi var. Biz kendisinden 

emin olduğumuza göre bu durumda ortaya yeni bir sorun çıkıyor; IP çakışması 

durumlarında karşı IP bilgisi sağlıklı değil. Karşı IP bilgileri üzerinden bir kişinin 

yüzde 100 bylock kullanıcısı olup olmadığı tespiti Mustafa Yaman örneğiyle çelişkili 

hale geldi. Bu durumda bundan sonraki bylcok gözaltılarının dosyada içerik bilgisi de 

olmak koşuluyla ve içerik değerlendirmesi ile yapılması gerek. ByLock içerikleri 

metinden ibaret değil; kimin kimle yazıştığı ve grupların kimden oluştuğu bilgisi de 

var. Bunlar HTS ile karşılaştırmalı. Ki bir meslektaşımız dün ifade ettiler; gelen 

içerikteki grup üyelerine göre gerçek kullanıcının bir başkası olduğu tespitini 

yapabilmişler. Gelinen aşama, içerik bilgilerinin aktarılıyor olması karşısında 

gözaltılar içerik tahlilinden sonra yapılmalıdır. Hata olmasın artık. Bylock indirmiş 



ama hiç yazışma yapmamış ya da konusu suç (örgütsel yazışma) olmayan yazışmalar 

yapmış olanların da tahliye edilmesi gerekir. Bylock içerikleri incelenince kimin 

kiminle irtibat kurduğu ve sosyal hayatta bunun ilgili kişiyle karşılığının olup olmadığı 

ortaya çıkıyor. Anayasa Mahkemesinin bu konudaki 'belirti' kararının yol göstericiliği 

de önemli. Bylock tek başına 'silahlı örgüt' delili sayılamaz. İçeriklerin sosyolojik 

tahlilili (rüya vs. gibi saçmalıklar) bir yana yapılacak hukuki tahlil örgüt üyeliğinin 

manevi unsuru üzerine olmalı. argıtay 16.CD'sinin Bylock kararında yer alan 

'oluşumun içinde yer alan amaçtan habersiz kişiler sorumlu tutulamazlar" görüşü çok 

mühimdir.” 

 

25.07.2017 – “ByLock içeriklerinde 17/25 Aralık Operasyonlarını yapıp yargılanan 

polislere dua isteği var. Gülen binde birini bile tanımıyordu değil mi?  "İçerdeki 

Yusuflara destek tweetleri atalım, TT yapalım, dünya gündemine sokalım" diye 

teşvik etmişler tabanı. Niye diye sorsaydınız keşke.” 

 

05.08.2017 – “Bylock içeriklerinden ortaya dökülen hurafe ve meczupluktan sonra 

Bylock için hala kuvvetli suç şüphesi denilerek tutuklama yapılması yanlış. Bylock 

gözaltı ve tutuklamalarının son birkaç haftada arttığını izliyoruz. İçerikler sonrası yeni 

bir değerlendirme yapılmak zorunda. Siyasi irade Bylock içerikleri üzerinden yeni bir 

değerlendirme ile 'tutuklu yargılama' meselesinin aleyhlerine geliştiğini de görmelidir. 

Semt pazarında sebze satarken bu teyzeyi Bylock'tan gözaltına almışlar. Bu aptallığa 

ne zaman son vereceksiniz çok merak ediyorum.” 

Aksaray’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla pazarda 

sebze satarken gözaltına alınan Gülen D.’nin  gelininin ByLock indirildiği iddia edilen 

hattı fiilen kullandığı ortaya çıktı.  Gülen D., pazarda gözaltına alınınca şoka uğramış, 

polislere,“Beni neden gözaltına alıyorsunuz? Yanlış olmasın? Benim kimseyle alıp-

veremediğim yok. Ben sebzemi ne yapacağım? Ne zaman çıkarım?’’ diye sormuştu. 

09.08.2017 – “Bir tür kara mizaha dönüşen Bylock meselesinde geldiğimiz aşama 

sağlıklı bir değerlendirme yapmayı gerekli kılıyor. Bylock gözaltılarının hiç olmazsa 

içeriklerin emniyete gönderilmesinden sonra yapılması gerek. 2014 Ağustos ve Eylül 

tespitleri için önemli. Bylock'tan başka bir delil olmayanlar var. Ki bu isimlerde 

Bylock tespitlerinde hatalar olduğu kesin gibi. Lüzumsuz  tutuklamalar yapılmamalı. 

Hakkında işlem yapılmayan onbinlerce Bylock kullanıcısı var daha. Gözaltı ve 

tutuklama yapılmadan hukuki sürecin yürütülmesi lazım artık. "Başsavcı Vekilinin 

talimatı var bütün Bylock kullanıcılarını tutuklamaya sevk etmek zorundayız. Ben 

de istemiyorum ama durumu görüyorsunuz" Hukuk uygulayıcılarını serbest bırakın. 

Hiç olmazsa Bylock harici yan delil olmayanlar tutuklanmasın. Bu cinnet hepimizin 



aleyhine işliyor. Bylock listelerinin 2014 Ağustos, Eylül ve Ekim ayı tespitlerinde ciddi 

hatalar var. Bu aylardaki 'tek delil Bylock' olanlar tutuklanmamalı.” 

10.08.2017 – “FETÖ dosyalarına Cemaatin kadrolu elemanlarının ByLock içerikleri 

geliyor. Hepsinin takma ismi var ve nerdeyse tek gündemleri para trafiği. Kadrolu 

elemandan kastım; maaşını doğrudan cemaat kurumlarından alan ve tek işi cemaatin 

faaliyetleri olan kişiler. Örgütlü faaliyet o içeriklerde var işte. Kadrolu elemanların 

bylock yazışmalarında rahatlıkla tespit edilebilen örgütlü faaliyet görünüyor.  

ByLock kullanıcılarında 2 grup var. 1.cisi kadrolu-örgütlü faaliyet elemanları, 2.cisi 

cemaat diyerek o yapıya müntesip olan sempatizanlar. ByLock içerikleri her kişi için 

ayrı ayrı incelenmeli ve bylock kullanıcılarından kim kadrolu kim propagandaya 

muhatap tespit edilmelidir. Kadrolu elemanların hepsinin görevlerine bağlı takma 

ismi var. Görev yeri değişince takma ismi de değişiyor. Böyle bir aptallık olabilir mi? 

Bir 'dini cemaat' nasıl olur da kadrolu elemanlarına takma isim kullandırır, niçin? Ve 

niçin hiç kimse bu saçmalığa itiraz etmez?” 

 

15.08.2017 – “Bylock içerikleri gelmeye başladığı halde önceleri "içerik gelmeyecek"  

diyenler şimdi de "içerikler sahte" propagandası yapmaya başladılar. Cemaat 

tabanını red ve inkara şartlayanlar bu işin sonunu biliyorlardı. IP kayıtlarının 

saklandığını da biliyorlardı. 904 kez Bylcok'a bağlandığına dair IP kaydı geldi birinin. 

Kimin hangi web sitesi ve uygulamaya bağlandığına dair kayıtlar tutulmak zorunda. 

Karşı IP bilgisi denilen bu bağlanma bilgilerinin geleceği teknik olarak bilinmesine 

rağmen tabanı red ve inkara şartlayanlar kasıtlıydı. Çoğunluğu Bylock'tan basit 

hurafe ve dini propagandaya maruz kalan bu kitleyi (tabanı) red ve inkar ile mahpus 

hale getirdiler böylece. Lütfen sorgulayın. Algılarınızı yönlendiren Cemaat tavanı 

(FETÖ) size asla merhamet etmiyor. Siz onlar için sadece "malzeme"siniz. O denli 

kirli bir propaganda yöntemi izliyorlar ki tabanda mağdur ettikleri insanlar 

bulundukları durumun farkında bile varamıyorlar. FETÖ korku tüneline soktuğu 

cemaat tabanını sorgulayamaz hale getirirken devlet de yukarıda presle bu korkuları 

arttırmaya devam ediyor. Zihinsel iğfale uğrayan bu insanlara devletin bir yol açması 

gerekiyor. Örgütün tasallutundan kurtulmak ister bu insanlar da. Düşünün bunu. 

Gördüğüm şu; Cemaatin FETÖ denilen üst tabaka ve hiyerarşik kadrosu, alt kesimi 

kullanıyor. Onların acıları üzerinden mağduriyet devşiriyor.” 

16.08.2017 – “Mahkemeler Bylock kullanıcıları arasından 'grup kurucuları'nın kimler 

olduğuna dair bilgi istemeli ve aktif olmayanları serbest bırakmalı.Bylock'ta 

propagandayı üreten ve yayanlarla propagandanın muhatapları gibi bir ayrıma da 

gidilmelidir. Herkesi torbaya doldurmak çok yanlış. Her Bylock kullanıcısının tutuklu 

yargılanması yanlış. Tek delili Bylock olanlardan grup kurucuları haricindekiler 



tutuksuz yargılanmalı. Bu kriterin uygulanması halinde hatalı tespit -IP çakışması gibi 

durumlar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne de geçilebilecektir. Böylece 

2014 yılı 8,9 ve 10. ay tespitleri nedeniyle Bylock'tan başka delil olmadığı halde 

tutuklama yapılmasının önüne geçer bu kriter. Bylock'tan;  

1. Grup kurucuları,  

2. İçeriklerinden örgütsel bağı gözükenler,  

3. Bylock harici de delil olanlar haricindekiler serbest kalmalı.  

Aklı selime dönmek zorundayız. 100 binden fazla Bylock kullanıcısı var. Bu çapta 

silahlı örgüt olmaz. Bylockcular da sınıf sınıf ayrılmalı. Mahkemelere içeriklerin 

gönderildiği gibi ayrıca Bylock içerisindeki "grup kurucuları listesi" de gönderilmeli. 

Hukuk bu cinneti çözmelidir.” 

 

17.08.2017 – “FETÖ Davalarında hukukun tam olarak uygulanmaması bizatihi 

FETÖ'ye yarıyor. Her yeni mağduriyetle örgütün propaganda alanı genişliyor.  Devlet 

2014 yılı 8,9 ve 10. ay tespitli Bylock meselesindeki hataları bile ayıklayamadı ve 

ilgisiz insanlar tutuklanmaya devam ediliyor. Hakkında sadece bu aylara ilişkin 

Bylock tespiti olan ve başkaca da delil olmayan bir insan niçin tutuklanır? Hiç mi ak ıl 

kalmadı sizde? Hiç olmazsa Bylock'taki grup kurucular ile içeriklerinden örgütsel 

faaliyeti anlaşılanlarla ilave delil olanlar dışındakiler tutuklanmasın. Hakim ve 

savcıların elini kolunu bağlayıp; her bylock tespiti olanı otomatik tutuklama talimatı 

vermek de ne oluyor” 

21.08.2017 – “UYAP'ta gördüm. Meslektaş Bylock içeriklerinden kişiye ait olmadığı 

belli olan sanık içi 1 ay önce tahliye istemiş, bugün tahliye etmişler.Gerçek ByLock 

kullanıcısı sanığın kızkardeşiymiş. Mahkeme kızkardeş hakkında suç duyurusunda 

bulunmuş. Tamam da 1 aylık gecikmeye ne demeli? En son 10 gün önceki dilekçeyi 

hakim "Tutuk incelemede değerlendirelim" diye not düşmüş. 10 gün insan hayatı için 

çok mu önemsiz peki?” 

22.08.2017 – “Savcılara "Bylock'tan tahliye mütalaası yazabilecek bir savcı 

tanımıyorum" dedirten hukuk sisteminden adalet çıkar mı yahu? İnsaf ediniz ! 

ByLock'ta 2014 8,9 ve 10. aylarda ciddi sorun var. Bylock haricinde delil olmayan 

insanlar çok içlerinde. Tutuklama tedbiri yanlış bunlarda. ByLock'ta 31.886 grup var. 

Hiç olmazsa; 1. Grup kurucuları, 2. İçeriklerden örgütsel bağ anlaşılanlar 

dışındakiler tutuksuz yargılanmalı. Niçin anlamıyorsunuz? Niçin yanlışta ısrar 

ediyorsunuz? ByLock konusunda teknik hataların olabileceğini niçin kabul 

etmiyorsunuz? Aylarca tutuklu kaldığı halde bylock tespitinin hatalı yapıldığı 

anlaşılınca serbest kalan çok insan var. Bunları da mı görmüyorsunuz? Hep yaptığınız 

gibi yargıya bir talimat daha verin; 1. Grup kurucuları 2. İçeriklerden örgütsel bağ 

anlaşılanlar dışındakiler serbest kalsın. "Bu kişide tek delil bylock, iflas edecek 

tutuklu kalırsa" denilince "Ben ne yapabilirim, elim kolum bağlı, vebali MİT'in" 



deniliyor. Kimse MİT'i falan bilmez. ByLock'tan yapılan her hatalı tutuklamanın vebali 

sizindir ey iktidar. Mantıklı bir kriter uygulayın artık, lütfen.” 

12.09.2017 – “FETÖ "Bylock Gerçeği" vb. isimlerle kurdukları twitter hesaplarıyla 

konuyu sulandırmaya çalışıyor. Tabana yönelik "bahar" aldatmacası bu.İçeriklerin 

"kurgu" olduğunu bile yazıyorlar. Zira ahlakları ve utanmaları olmadığı için herkesi 

kendileri gibi zannediyorlar. Bu aşamada mesele bireysel olarak her Bylock 

kullanıcısının durumunu ayrı değerlendirmektir. Yargının yanlışı Bylock'cuları 

torbaya koyması. "Bylock yasal delil değildir" demek topu taca atmak. "Bylock örgüt 

delili değildir, her kullanıcının durumu  ayrı değerlendirilmeli" denmeli. İçerikleri 

inceleyip "Eksik bunlar, daha fazla görüşmemiz vardı" diyen insanlar var. Mesele; 

içeriğin örgütsel bağı ispatlayıp ispatlamaması.  MİT tesadüfen bir suç delili bulsa ne 

olacak? CMK'ya göre gidip mahkeme kararı alayım mı diyecek yoksa delili savcılığa 

mı teslim edecek? Delilin varlığını değil niteliğini tartışmak lazım. Bylock örgüt 

yazışma programı değil cemaat yazışma programıdır. Önce bu tespit yapılmalı. Bu 

tespit yapıldıktan sonra da cemaatin içindeki örgüt kimlerdir sorusuna odaklanılmalı. 

İşte burda içerik incelemesi gündeme gelmektedir. Yukarıdakilerin niyeti "örgütü 

buhar etmek" olduğu için Bylock, darbeciler vs üzerinden algı yönetimi ile tabanın 

acılarını kullanıyorlar. Örgüt var ve buhar olması mümkün değil. Meselemiz ve temel 

sorun "Cemaat=Örgüt" üzerinden yürüyen yargılama sürecini aklileştirmektir. Mevcut 

hal FETÖ'ye hizmetten başka bir şey değil. Torbaya katarak, Bylock delili yanlış 

nitelenerek FETÖ'nün algı savaşına hizmet ediliyor.” 

14.09.2017 – “En azından bu aşamada Bylock'ta grup kuranlar ve başkaca delilleri 

olanlar haricindekiler tutuksuz yargılanmalıdır. Hiç olmazsa bunu yapın.  İlk 

yapacağınız Bylock'un örgüt delili olduğu tezinden vazgeçmektir. Bylock cemaat 

mensubiyetini ispatlayabilir ama örgüt için yeterli değil. Bylock'u olanı cemaatin 

sicili nedeniyle memuriyetten ihraç edebilirsiniz ama bu kişinin örgüt üyeliğini ispata 

asla yeterli delil değildir. Karşı IP/Hedef IP bilgileri sıhhatsiz. Sadece buna ve baz 

bilgilerine dayanarak tutuklu yargılamaya devam etmemelisiniz. Cinnet bitmeli.” 

18.09.2017 – “Yargı, Türkiye'yi boğuyor. Ali Bulaç gibilerin yargılanması ile de 

FETÖ aklanıyor. Tıpkı hatalı bylock tespitleri ile davaların mahvedildiği gibi. Birkaç 

günlük Bylock bağlantısı (hatalı tespit-IP çakışması) sorunu yüzünden ortaya çıkan 

mağduriyetin haddi hesabı yok. Yargı noter oldu. Birkaç günlük ByLock IP'sine 

bağlantı tespiti ile insanlar ihraç edildi ve hapiste. Başkaca hiçbir delil olmadığı 

halde. Bu büyük rezalet. "IP baz ile HTS baz tutuyor" diyor yargıç. Tutacak tabi aynı 

yerden geliyor kayıtlar. Noter yerine yargıç olunsa bu sorunlar çözülürdü. MİT evrakı 

bu. Lanet olası operatör verileri esas alınarak bu hallere gelindi. Net doğrulama ve ek 

delil kriteri işletmeli mahkemeler. Bu MİT evrakıyla "en az 3 gün" kriterinin kaynağını 

da öğrenmiş olduk. En az 3 gün IP erişimi olanlar listeye dahil edilerek sayı azalmış. 



Noterlik yerine yargıçlık yaparak; her somut olay ve her bir sanıkta "örgüt üyeliğinin 

manevi unsuru" aranarak sorun büyük oranda çözülür. İktidar, yargıyı boğuyor.” 

19.09.2017 - Bylock gerekçeli olarak duruşma savcılar esas hakkında ve ceza isteyen 

mütalalar vermeye başladılar, hükümle beraber tahliye de istemiyorlar. İki şeye vurgu 

yapıyorlar; 1.ByLock içeriklerinde "herşeyi reddedin" diyen 6 sıra halindeki mesaja, 

2.Sanıkların buna uyarak reddetmelerine. Delilin niteliği meselesinden sonra baştan 

ve toptan reddin "örgütsel bağı" ispatlamaya yarayan bir delil yarattığını hep 

söylemiştik. Belki yüzde 95'i bakımından "cemaat delili" sayılabilecek bir iletişim 

programı red ile sanıkların gayretiyle örgüt delili haline getirildi. Başta 

iddianamelerde cemaat ile örgüt arasında fark olduğu yazılıyordu. Bu toptan redler 

cemaat tabanının örgüte itaat ettiğini varsaydırdı. Cemaat tabanına "bylock'u 

reddedin" aklını veren gerizekalı muhtemelen yurtdışına kaçmıştır. Meydana getirdiği 

tahribat ise feci haldedir. Red ile beraber hiç kullanmamış ama teknik tespit hatası ile 

bylockcu gözükenleri de yaktılar. Ya da onlar nedeniyle kurtulmayı planladılar. Her 

iki ihtimalde de içerideki cemaat tabanını "hizmet zayiatı", teknik tespit hatalıları da 

"kurban" seçtiler ve yurtdışına kaçtılar. Geldiğimiz aşamada yargının ve bu süreci 

yürüten kurumların ve de siyasetin "maslahat"ı tercih etmesi ve strateji değiştirmesi 

gerekiyor. Öyle "reddettiler, örgüt olduklarını ispatladılar, atalım hapse" tavrı 

FETÖ'ye hizmetten başka bir şey değil. Bu yol sorunu büyütüyor. İçerik incelemesi, 

suçun manevi unsurunun varlığının aranması, yan delillerin desteği, her sanık ve 

somut olay için ayrı değerlendirilmeli. Aksi takdirde ortaya bir hukuk ve sosyoloji 

faciası çıkacak. Gelinen aşamada red delil yarattı, tamam, ama örgüt bu kadar büyük 

değil. Hukuk ve sosyoloji faciası yaratarak FETÖ'ye hizmet etmek istiyorsanız devam 

ediniz. Sağlıklı sonuç almak istiyorsanız; bakışı değiştiriniz. Yaşadığımız hikayenin 

özeti; kendini darı zanneden adam fıkrasında. Sorunu o fıkrayı okuyup çözmek lazım.” 

 

20.09.2017 – “1 yıl önce savcılığa dilekçe vermiş #HatalıBYLOCKTespitleri'nden biri. 

Sulh Ceza Hakimi sözümü bitirmeden "tutuklandınız, geçmiş olsun" dedi.  Pazarda 

limon satmak bu dönem hakimlik yapmaktan daha onurludur. Cemaatin yaşattığı 

yargısal ve sosyal faşizmden çok daha ağır bir siyasal ve yargısal faşizm yaşatıyor 

iktidar. Lanet olsun her ikisine de.” 

Üç IP kaydı ile aylarca hapis yattı bu öğretmen. Meğer aynı okuldan başka bir 

öğretmen arkadaşı Hotspot bağlantısı ile bu kişinin cep internetini kullanmış. Her 

ikisinin IP kayıtları gelince görüldü ki; aynı bazda oldukları bu 3 ayrı günde gerçek 

kullanıcının IP kaydı oluşmadığı zamanlarda bu öğretmenin IP kaydı oluşmuş. Eğer 

yargı makamlar baştan tutuksuz yargılamayı esas alsa, hukukun temel ilkelerini 

uygulasa bu mağduriyet asla oluşmayacaktı.  



20.09.2017 – “ByLock kullanıcı sayısından yola çıkarak bir soru sormak istiyorum; 

Sizce 100 binden fazla üyesi olan silahlı terör örgütü olur mu?Sizce yasak bankası, 

okulları, yurtları, dershaneleri, medyası, sendikası ve 100 binden fazla üyesi olan 

silahlı terör örgütü mümkün müdür? Yoksa bir sosyal grubun içinde bir azınlık 

yönetici kitle ve kullandığı az sayıda bir eleman mıdır bu örgüt.  Geri kalanı tamamen 

bîhaber. Tam bir akıl tutulması yaşıyoruz. Yüzde 95'i işlenen suçlar ve gizli ajandadan 

habersiz bir kitleyi örgüt üyesi diye hapiste süründürüyoruz. Yasal banka, okul, 

sendika, kullanıcısı 100 bini aşan iletişim programı silahlı örgüt delili sayılıp cinnet 

ülkesine dönüştürüldük. Az durun ve düşünün ne yaptığınızı. Yıllar yılı beraber 

ıslanıp beraber yürüdüğünüz, fanatik seçmeniniz olan bir kitleden söz ediyoruz.  "Bir 

cemaat kitlesi var, cemaatin içinde bir PDY var ve her ikisini de yöneten bir örgüt 

var" diye düşünmemenizi hangi şeytanınız emrediyor? Allah'tan korkun ya ! Ülkemize 

merhamet edin. Bu cinnet ile boğduğunuz bir ülke ve mahvettiğiniz aileler var. Utanın 

ve akledin artık.” 

21.09.2017 – “ByLock karşı IP bilgisi olarak 2500 sayfa BTK bilgisi gelen var. Karşı 

IP bilgisi olarak 7-8 IP gelen de var. Ya da bir kaç sayfa. Çözüm ne?Çözüm olarak 

acele şekilde; IP sayısı hiç olmazsa 100'ün altında olanlar tahliye edilmeli. Zira hatalı 

tespitlerde IP sayısı minumum düzeyde İkinci olarak IP bilgisi az olupta ByLock 

içeriği olmayanlar yönünden başkaca delil de yoksa mutlaka beraat kararı 

verilmelidir Üçüncüsü; ByLock deliline bakış değişmelidir. Bunun özellikle 2014 

yazından sonra cemaat tabanına bilinçli olarak yayıldığı görülmelidir. Dört; Cemaat 

tabanını illa ki yargılayacaksanız "silahlı örgüt"ten değil 220'deki "suç örgütü"nden 

yargılanmalı. Ki tahliye yolu açılmalıdır” 

21.09.2017 – “Hem insan malzemesi olarak hem de ByLock kullanıcılığı itibariyle 

FETÖ, PDY ve Cemaat diye içiçe geçmiş bir yapı ve toptancı bakış söz  konusu. Aidiyet 

duygusu farklı olan bireylerden oluşan ve lider kültüne dayalı batınî bir yapılanma ve 

hurafelerle örülmüş bir bilgi ağı söz konusu. Bu tanıma TR'deki diğer cemaatlerin 

tümü uyar. Tam bu noktada; "silahlı örgüt" "örgütlü suç" "sosyal yapı" gibi 

farklılaştırma gerekmektedir TCK'nın 314. maddesini uygulayacağın 220'yi 

uygulayacağın farklı olmalıdır. Oysa hepsi 314'e sokulmuş durumda. Cinnet halesi 

burda başlıyor.” 

23.09.2017 – “ByLock hem cemaat tabanına hem de yargı sistemine yutturulmuş bir 

zoka. ByLock sayesinde "ibadet kısmı" üzerinden sistemi zehirliyoruz. Bu ciddi sorun 

niçin aydınlatılmıyor cidden hayret ediyorum. Bylock kullanıcısı olmadığı halde 

hapiste olan çok sayıda insan var. Bu hatalı Bylock tespitlerinin ve bu nedenle 

hayatları kararan insanların hesabını kim verecek? Hala bir çözüm üretmeyen devlet 

ne yapıyor? ByLock meselesinde tek hukuki çözüm yolu 2 hakimle ilgili kararın Ceza 

Genel Kurulu'ndaki temyizindedir. Onarsa yargı kaosu katmerleyecektir. Ceza Genel 

Kurulu, ByLock meselesinde içerik ve nitelik incelemesi yapma kararı vermezse 



kaostan çıkışı ancak siyasi irade sağlayabilir. Mevcut 3 içtihat bylock yüklemiş olmayı 

bile delil sayıyor, tam bir cinnet hali bu. Alttaki kadrolar da yukarıya bilgi vermiyor. 

Devlet kör! Başkaca delil olmamasına rağmen 3 IP tespiyle 8.5 aydır hapis yatan 

avukat eşi var. İnanınız ByLock meselesinde ciddi bir cinnet hali var. 6 IP tespitiyle 5 

aydır hapis yatan Gültekin Sincar var ki Gülen ve Cemaatine bakışında milim 

AKPlileşme olmamış bir adam. Cinnet bu işte. Uygulayıcı kadrolar "altta kalanın canı 

çıksın" deyip gözlerini kapatarak ve yukarıyı yönlendirici bilgi vermeyerek millete 

ihanet ediyorlar. Hakim/Savcı ve polis şüpheli/sanık profilini ve delil durumunu 

gördükleri halde yukarıya bilgi vermeyerek devlete büyük kötülük yapıyorlar.  Devlet 

ve milletine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek yerine robotlaşmış bir 

iradesizlikle bu ülkeye en büyük kötülük yapılıyor.” 

24.09.2017 – “Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de zannediyorum alt 

kademedeki uygulayıcı bürokratların yukarıya yanlışlar hakkında bilgi vermemesi. Bir 

elin parmakları kadar IP tespiti yapılan kişilerin gerçek ByLock kullanıcısı 

olamayacağını gören hakim bunu yukarıya iletmiyor mesela. Yüzlerce içerik 

okudukları halde ByLock delilinin niteliği konusunda yukarıya doğru bilgi vermeyen 

hakim, hakim değil noterlik yapmaktadır. Bu ülkeye şu an en büyük kötülüğü 

uygulayıcı kademede olup hiçbir inisiyatif almayan polis, savcı, hakim sınıfı 

yapmaktadır. Şurada gösterdiğimiz çabanın 1/10'unu polis, savcı, hakim yapsa FETÖ 

ile ilgili mücadele kaosa doğru ilerlemezdi. Ülkemize yazık oluyor. Düşünün ki Özgür-

Der Antalya eski il temsilcisi Gültekin Sincar, 6 IP tespiti nedeniyle 5 aydır hapis 

yatıyor. Bu rezaletin hiçbir izahı yok. Erben Şahin, Ayşe Dinç, İsmail Daldaban, Mutlu 

Alp bizzat bildiğim birkaç kişi. Alakaları olmadığı halde birkaç IP tespiti var 

haklarında. Binlerce kişi var bu şekilde; İnsan, Baba, Anne, Kardeş, Evlat, Vatandaş. 

Bunların hali ne olacak? Bu rezaleti kim çözecek ey devletlü?” 

26.09.2017 – “Az önce 22 IP bağlantısı olan sanığa ByLock içeriği getirtilmeden ceza 

istedi savcı. Öylesine büyük yanlış ki; resmen kör olmuş durumdalar.” 

Mutlu Alp, cep telefonunu da teslim etmiş ve aleyhindeki tek delil 22 IP kaydı olan 

ByLock idi. Karar duruşmasından önce cep telefonu dijital incelemeden geldiği ve 

bylock yüklemediği ve bylock izi bulunmadığı halde 6 yıl 3 ay ceza verilerek hükümle 

beraber tahliye edildi. Morbeyin Listesinden çıktı ve görevine geri döndü. Dijital 

İncelemesi temiz geldiği için beraat kararı verilebilirdi. İşte o zaman yargı vazifesini 

yapmış olacaktı.  

26.09.2017 – “Yargıtay CGK, ByLock konusunda bir açılım getirmeliydi. Yüklemeyi 

bile "örgüt delili" saymakla yargı sistemimizi dinamitlemiş oldu. Dar kadronun 

kullandığı Eagle, Acrobits, Softphone, Crptnote vb.'den farklı olarak ByLock tabana 

kasten yaygınlaştırılmış bir program idi. ByLock bugünler görülerek cemaat tabanına 

yüklenmiş bir zoka idi, hepimiz yuttuk. Örgüt dışarı kaçtı tabanı mahkum ederek 



tatmin oluyoruz. 2 ayda sadece 22 IP tspiti yapılan ve telefonunu da teslim etmiş şahsa 

içerik beklenmeden ceza istediler. Bunun sonu adaletsizlik ve cinnet. FETÖ, ByLock 

üzerinden hem "hizmet zayiatı" gördükleri cemaat tabanına hem de yargı sistemimize 

büyük bir kazık atmış oldu böylece. "FETÖ'nün ByLock Zokası"nı yuttunuz. Ceza 

Genel Kurulu kararından sonra siyasi iradenin çözüm üretmesinden başka da yol 

kalmamış görünüyor. Böylelikle ilk raundu FETÖ'nün kazanmasını sağladınız. Tebrik 

ederim, müthiş bir zeka ve strateji körlüğü ile duvara toslattınız ülkeyi. Önüne gelenin 

aldattığı birinin FETÖ'nün profesyonelce hazırladığı BuLock zokasını yutmaması 

düşünülemezdi. Son derece başarılı, tebrikler!! Olay şudur; Yerde yatanlar 

bylockcular; yani cemaat tabanı, FETÖ'nün "hizmet zayiatı". Sağdakiler çoğu 

yurtdışına kaçmış FETÖ üyeleri. ByLock'u red örgüte bağlılık delili yarattı, devlet de 

zokayı göremedi. Karşılıklı cinnetten yargı sistemimizi dinamitleyen bir sonuç çıktı. 

Ankara'da birinin alufteye gideceği ihbarını alıp uyaran bir örgüt ve liderinden söz 

ediyoruz. Size zokayı uzattı ve yuttunuz, geçmiş olsun. Pensilvanya çok mutlu olmalı. 

Bize kendi ellerimizle bir enkaz yarattırdı. Yaratılan enkazdan büyük bir sosyal travma 

üretildi. Yazık oldu.” 

Yargıtay bu aşamaya maalesef nerdeyse 1 yıl sonra geldi. Artık ID eşleşmesi olmayan, 

içeriği olmayanlara beraat kararları veriliyor. Geçen zamanda mağdur ettiğimiz 

binlerce insan Türkiye sosyolojisinin kaybı olarak tarihe geçti. Yargı organları 

zamanında hukuka uygun kararlar vermiş olsalardı bu cinneti asla yaşamayacaktık.  

28.09.2017 – “ByLock'ta 3 gün altında kullanım tespiti listeden çıkartılarak 215 bin 

kişi 102 bine düşürüldüğüne göre 113 bin hatalı tespit var demektir.Kanaatime  göre 

102 bin kişinin içinde en az 8-10 bin kişi de hiç kullanmadığı halde 3 gün üzeri ve 5-10 

IP tespitiyle mağdur edilmiş durumda. Hemen her yerden Gülencilikle ilgisi olmayan 

ve az miktar IP tespiti ile içerik gelmeyen ByLock şikayetleri yükseliyor. Dev let niçin 

sağır? Bu teknoloji çağında hala binlerce hatalı tespit ile insanların feryadına yol 

açılması kadar saçma bir şey olamaz. Neden düzeltmezler ki?Eşi aylardır tek delil 3 IP 

tespitli Bylock ile tutuklu meslektaşımı dinledim bugün. Cidden bu haksızl ığın ahirette 

bile telafisi olamaz.  

Hemen her yerden Gülencilikle ilgisi olmayan ve az miktar IP tespiti ile içerik 

gelmeyen ByLock şikayetleri yükseliyor. Devlet niçin sağır? 

Yeter artık ! Bu feryatlara bir kulak verin. Hiç Bylock kullanmadığı halde BTK'nın 

hatalı kayıtları yüzünden insanların hayatı kararıyor.Hatalı ByLock tespitlerinin 

nerdeyse tümünde hiç içerik gelmiyor ve içerik yoktur yazısı alınması talebi 

reddediliyor. Bu cinayetten farksız. İnsanlar 3-5-10 IP tespitleriyle hapsedildi, 

hayatları karartılıyor. Göz göre göre insanların yaşamları çalınıyor. Bu apaçık bir 

zulümdür.” 



 

12.10.2017 – “Dün cezaevinde bir müvekkile "Mahrem imamlar dosyasına” delil olan 

CD"den söz edince "Bizi sattılar" dedi. Dedim "Evet, öyle siz kurbansınız" Ben kesin 

olarak inanıyorum; FETÖ, Cemaat tabanını kendini kurtarmak için yakıyor. 

ByLock'un yaygınlaştırılması da redde ısrar da o yüzden. Ali Bulaç'ın tespiti çok haklı; 

sorumlular kaçtı kalanlara "hizmet zayiatı" muamelesi yapıyorlar. Cemaat tabanının 

bunu görmesi gerekiyor. Yurtdışına kaçan FETÖ unsurları kalan Cemaat tabanına 

habire gaz veriyor; "dayanın bahar gelecek" Oysa tek dertleri var; lanetli benlikleri.  

Dışarıdan ahkam keseceğinize dönün de sorumluluğu üzerinize alın. Bu insanlara 

abilik, hocalık ettiniz, şimdi ortada bıraktınız, a korkaklar.” 

30.12.2017 - "ByLock münhasıran örgüt delilidir" diyenler de "ByLock delil değildir" 

diyenler de hata ediyor. İfrat ve tefrit arasında savrulan cinnet halesi bu. ByLock kimi 

sanıklar için suç örgütüne bağlılık delili kimi sanıklar için içinden suç örgütü 

çıkartmış cemaate bağlılık delilidir. 

Hukuk, bir delilin hangi sanık için neye tekabül ettiğini, hangi sanık için hangi suç fiili 

ile ya da örgüt suçları yönünden örgüt üyeliğine tekabül edip etmediğini her bir sanık 

için ayrı ayrı değerlendirmek zorunda. Orta yol budur; ve bu kaostan bu usulle 

çıkılabilir. 

İçeriklerinde "her şey ayarlı reddedin" yazan ve 6 madde halinde hangi iddianın nasıl 

reddedileceğini talimatlandıran bir iletişim sisteminin sanıklarca toptan reddi; her bir 

sanık için bu delilin neye tekabül ettiğinin tartışılmasını imkansız kılmıştır. Red, 

aidiyet yaratmıştır. 

FETÖ irtibatlılar öyle eğitildiklerinden midir nedir asla samimi ve dürüst değiller. Bir 

kural kendilerine göre ve bulundukları pozisyona göre değişebildiği gibi, hukukun 

ardından dolanmak, sürekli olarak yalan söylemek ve de kendilerini mazlum 

göstermek alışkanlığı içindeler. 

İlkesel bir tutum, açık, net ve ahlaki bir savunma içinde değiller. Kendini darı 

zanneden adamın hikayesindeki gibi bir patolojik vak'a ile karşı karşıyayız. Kıble 

sürekli değişiyor. Her ahval ve şartta haklı olmak ve ne yaparlarsa yapsınlar 

sorumsuz olmak gibi inançları var.” 

 

11.01.2018 – “Erdoğan "Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı olmayanlar 

burada tuzağa düştü." derken doğru bir tespit yapmıştı. Öte yandan bu uyduruk 

olduğu her halinden belli hurafelere (bylock içeriklerindeki) bile inanan bu toplulukla 

ilgili yapılanlarda usul yanlışlığı var. Öfke haklı, usul hatalı. 



Esasen çoğu tımarhane görmesi gereken bir topluluğu hapishaneye atarak Fethullah 

Gülen'in 10 yılda başaramayacağı bir "kötülük organizasyonu" haline getiriyoruz. 

Kademeler arasında ayrım yapılarak yargılama yapılsa idi bu sorun aşılabilirdi. Zira 

yapı; kast sistemi gibi örgütlü. 

Risk şudur; sorgulamadan itaat eden bir kör inanç, köprüde halka ateş eder, meclisi 

bombalar, liderinin binde birini tanımadığını söylediği adamları sahiplenir, ülkesine 

yabancılaştırılır. Bu çok doğru. Lakin bunun tedavisi çok yönlü bir projeksiyon 

gerektiriyor. Eksik olan budur 

Hurafelere iman eden, sorgulamayan, kendilerini „seçilmiş topluluk -kutsiler‟ olarak 

gören, liderini „mehdi‟ zanneden bir kör inançla nasıl mücadele edilir? Mesela bu kör 

inanç bu tehdit mesajını bile tanrısal ilham zannedeler. Oysa burda açık ve bariz bir 

örgütlü kötülük var. 

Bu kör inanç karşısında risk gerçekten çok büyüktür. Öfke de haklıdır. Lakin şu var; 

bu meczupça inançlara dalanlar en çok 4 yıla tahliye olacaklar. Islah etmiş olacak 

mıyız gerçekten? Yani bir belayı def etmeye çalışırken daha büyük bir örgütlü belayı 

mı oluşturuyoruz yoksa? 

Ortada öyle "ya ne yazmışlar ki, ne var bunda? "ByLock delildir." ya da "ByLock delil 

değildir" deyip geçiştirilebilecek kadar küçük bir sorun yok. Tarihsel hafızadan 

aldıklarımızla söylüyorum; bu sorun devlet ve millet hayatımızın önümüzdeki yıllarına 

tesir edecek büyüklüktedir. 

Çok yönlü, çok amaçlı, çok aktörlü ve çok nitelikli bir mücadele stratejisine ihtiyacımız 

var. Halkın da bu mücadeleye bu perspektif ile katılmasını sağlamalıyız. Toplumumuzu 

yeniden derleyip toparlayıp "örgütlü kötülük-mücrimler" ile onların dolabına 

gelmişleri ayırmalıyız.” 

02.02.2018 – “ByLock kullanıcıları arasında şu anda bile yaşı 25 ve altında olan 

öğrenci evinde kalırken kendisine bylock yükletilen kaç kişi var acaba? Hükumet 

bylock kullanıcılarının en azından yaş, meslek, cinsiyet durumlarına göre bir istatistik 

çıkardı mı? 

Sağlıklı analiz ancak sağlıklı verilerle mümkündür. Bylock'un yargı mercilerince daha 

doğru anlaşılabilmesini sağlamak bakımından kullanıcı profilleri ile ilgili olarak geniş 

bir verinin hazırlanması gerekiyor. 

Öğrenci bylock kullanıcısı sayısı, Ev hanımı bylock kullanıcısı sayısı, Esnaf bylock 

kullanıcısı sayısı, Polis bylock kullanıcısı sayısı, Asker bylock kullanıcısı sayısı, Erkek 

bylock kullanıcısı sayısı, Kadın bylock kullanıcısı sayısı, ayrı ayrı çıkartılmalıdır. 



Bu istatistik çıkartıldığında sonuç bizim sahada gördüğümüz gibi olursa şu analizler 

yapılabilir; 

1. Cemaat tabanı piyon olarak kullanılmıştır. 

2. Bylock yargı düzenimizi dinamitlemektedir. 

3. Siyasal irade zokalanmıştır/tezgaha getirilmiştir. 

Bu istatistik çıkartıldığında sonuç bizim sahada gördüğümüz gibi olursa FETÖ'nün 

Türkiye'nin yargı, toplum ve siyaset düzenine attığı en büyük kaos bombası ile karşı 

karşıya olduğumuz da anlaşılabilir. 

 

Ürettiğiniz her mağdur Pensilvanya'nın hanesine yazılıyor. Unutmayınız ki FETÖ'nün 

ekmeği ve suyu mağduriyetlerdir. Devletimizi çok hızlı biçimde toparlamamız 

gerekiyor” 

05.02.2018 – “5 ayrı günde 11 sinyali olan ve içeriği olmayan ByLock tespitli 21 

yaşındaki bir öğrenci 4 gündür gözaltında. Muhtemelen tutuklanmaya sevk edilecek. 

Hala akıllanmıyoruz, hala hatalar yapmaya devam ediyoruz maalesef. 

Çok mu zor; "içeriği olmayan, ek delili olmayan ve IP sayısı az olanlara operasyon 

yapmayın, önceliği içeriği olanlara verin" demek. Neden bu milleti zorla kendinize 

düşman ediyorsunuz, neden hala mağdurlar üretmeye devam ediyorsunuz? 

Bu işte bir kasıt var. Siyasi iktidarın altını oyan bu kastı görmesi gerekiyor. 

Tane tane anlatıyoruz, bakın bir gözaltı yapmadan önce IP bilgilerini bir teknik 

uzmana inceletin. Yan delil ve içerik yoksa ve IP sayısı az ise gözaltı yapmayın. Hala 

devam ediyorsanız ya gaflettesiniz ya da FETÖ sizi idare ediyordur. Bu kadar net: 

FETÖ öyle uzman ki sizi "Ben FETÖ ile mücadele ediyorum" türküsünü söylete söylete 

kendine hizmet ettiriyor.” 

07.02.2018 – “Elinizde KHK yetkisi ve Mecliste çoğunlukla kanun yapma imkanınız 

var. Neden etkin pişmanlığı düzenleyen TCK 221. maddeye beraat imkanı  da 

getirmiyorsunuz? Sosyolojik sonuçları olan bir süreçte idari ve adli kısmı ayırıp sonuç 

alma yoluna gitmiyorsunuz? 

ByLock'un "münhasıran örgüt delili" sayılmasının her sanık için mümkün olmadığı 

tezine ne zaman gelinecek? Yüksek Yargı bu konuda içtihat  üretene kadar psiko-sosyal 

açıdan tahrip noktasına varacak normalde kazanılabilecek bir kitleye/tabana karşı hiç 

mi sağlıklı stratejiniz yok? 



Süreci öylesine kötü yönetiyorsunuz ki bütün yükü yargının sırtına yüklemiş 

durumdasınız. Tarih, sosyoloji, psikolojiden mahrum ve bir stratejiye dayanmayan 

süreç yönetiminin sonunda elimizde kalacak olanı size söyleyeyim; Pirus Zaferi.  

Süreç öylesine kötü yönetiliyor ki; yargının elinde yeterince imkan olmamasını da 

ilave edersek ortaya çıkan mağduriyet ve ezilmişlik hissinin sonunda FETÖ'yü darbe 

davaları haricinde aklamış olacaksınız. 3/4 yıl sonra bu süreci de Ergenekon'a 

döndüreceksiniz bu gidişle.” 

18.01.2018 - “Oğlum 23 yaşında avukat bey. Öğrenci evinde kalırken “buradan 

yazışacağız” diyerek bylock yüklemişler. Yükleyenin ismini de söyledi ama o 

bulunamıyor. Muhtemelen kod isim imiş. Benim oğlum gibilerin durumu ne olacak?” 

diye soruyor bir anne. Sahi ne olacak bu gibilerin durumu? 

Kanun koyucu TCK 30‟u boşuna kanuna koymuş değildir. İşte bu tip vakalar için her 

sanığın durumuna göre ayrı ayrı değerlendirilerek ve “hata ilkesi” gözetilerek bu 

sorun aşılabilir. Mevzuat ve içtihatlar yeterince müsaittir.” 

Yargıtay CGK'nun 26.09.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararında ayrıntılı 

olarak yer verdiği hata ilkesine dair açıklamaşöyledir;   
1. Bir suç örgütü, baştan itibaren suç işlemek üzere kurulmuş illegal bir yapı 

olabileceği gibi, legal olarak faaliyet göstermekte olan bir sivil toplum 

örgütünün sonradan bir suç örgütüne, hatta terör örgütüne dönüşmesi de 

mümkündür.  Bu kapsamda önceden var olan ancak hakkında karar verilmediği 

için kamuoyu tarafından varlığı bilinmeyen örgütün hukuki varlık kazanması 

mahkemeler tarafından verilecek karara bağlı ise de örgütün kurucusu, 

yöneticileri ya da üyeleri; kuruluş tarihinden veya meşru amaçlarla kurulup 

daha sonra suç örgütüne dönüştüğü andan itibaren ceza hukuku bakımından 

sorumlu olacaklardır. 

      
2 Silahlı terör örgütüne üye olma suçunun doğrudan kastla işlenebildiği 

gözetilerek, hukuki zeminde faaliyet gösteren ve nihai  amacını gizli tutması 

nedeniyle açıkça bilinmeyen yapılara dahil olan örgüt mensuplarından bir 

kısmının, oluşumun bir terör örgütü olduğunu bilmediklerini iddia etmeleri 

durumunda, TCK'nun 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hata hükmü 

uyarınca değerlendirme yapmak gerekecektir.. Silahlı Örgüt Üyeliği suçu kast 
ile işlenebilen bir suçtur. Fail içinde bulunduğu yapının bir silahlı terör örgütü 

olduğunu bilecek, bu örgütün belli suçları işlemek için kurulduğunu bilecek ve 

bu niyetle bu örgüte intisap edecektir. "Kast, suçun kanuni tanımındaki maddi 

unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 

3  Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 

gerçekleştirilmesi olup, bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik ya da hatalı bilgi, 

maddi unsurlara ilişkin bir hatadır. Bu hatanın kastın varlığına engel olacak 

düzeyde bulunması halinde sanığa ceza verilmeyecektir. Suçun maddi 

unsurlarına ilişkin hata, eylemin suç teşkil etmesi için bulunması zorunlu 

hususlara ilişkin bir yanılmadır.."Suçun maddi unsurlarında hata (unsur 



yanılgısı), müşahhas bir olayda suçun maddi unsurlarına müteallik hususlardaki 

bilgisizliği, eksik veya yanlış bilgiyi ifade eder. Bir başka ifadeyle, faildeki 

müşahhas olaya ilişkin tasavvurun gerçekle bağdaşmaması halidir. Bu hata, 

suça ilişkin kastı ortadan kaldırır. Bu hata halinde kasten işlenmiş bir 

haksızlıktan bahsetmek mümkün değildir. Failin bilgisi veya tasavvuru gerçeğe 

uysaydı; işlediği fiilin bir haksızlık teşkil etmeyeceği muhakkak olmalıdır" 

(İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel Hükümler, Seçkin, 1. 

Baskı, 2005, s. 421)  

 

23.02.2018 - Yargıtay'ın ByLock konusunda görüş değiştirmesi gerekiyor. ByLock'un 

"münhasıran örgüt delili" tezinden vazgeçmesi ve 

a. Örgüt delili, 

b. PDY delili 
c. Cemaat mensubu olmanın delili şeklinde 3 ayrı teşhise gitmesi gerek. 

Yoksa sorun çözmek yerine sempatizanları militanlaştıracak. 

Yargıtay 16. CD'sinin henüz içerikler, kullanıcı profilleri vb gibi tam bir delilin tam 

bir teşhisini yapmadan teknik veriler üzerinden Kamikaze Hakimlerle ilgili verdiği ve 

sonrasında başka kararla üzerine ilave ettiği anlayışının adalet ve huzur üretmesi asla 

mümkün değildir. 

Tam bir cinnet tablosu ile karşı karşıyayız. Necip Fazıl'ın ifadesiyle "cinnet mustatili". 

Kendi kendini tekrar eden ve sorun çözmekten çok yeni sorunlar üretmeye gebe 

içtihatlarla içinden FETÖ ve FETÖLEŞME üreten bir sosyal yapı dağıtılamaz. Yanlış 

yapıyorsunuz. Büyük bir hata. 

Morbeyin Kumpası ve sonuçları bile karşı karşıya olduğumuz cinnetin sadece bir 

parçasıydı. Asıl büyük ve bu kez yargı eliyle yapılanı fiili kullanıcı olup hukuken 

"sempatizan" sayılabilecek olanları militanlaştıracak bir sürecin devam ettirilmesidir. 

Örgütün memesi oldu yargı. 

Buradan beslenerek karşımıza çıkacak olan tablonun sosyo -psikolojik sonuçlarının 

rehabilitasyonu ile on yıllarca uğraşacağız. Bu akıldan yoksun sürecin sonuçları ile 

nesiller boyu yüzleşeceğiz. Bugün bu travmaya engel olmak 15 Temmuz Gecesi 

meydana çıkmak kadar önemlidir. 

Biliyorum biz konuşurken dinlemiyor, söylerken kaale almıyorsunuz. Sonra "hata ettik, 

yanıldık, aldatıldık" demek size daha kolay geliyor. Lakin hiç olmazsa şu bylock 

kullanıcılarının yaş, meslek, cinsiyet gibi istatistiklerini isteyin de neyle karşı karşıya 

olduğumuzu görünüz. 

ByLock kullanıcıları arasından yaş, meslek ve cinsiyet gruplarına göre içeriklerine 

bakınız. Göreceksiniz ki her kullanıcı grubu için ayrı anlamı var bylokc'un. Her 



kullanıcı grubu için içerik farkı var. Bu ayrımı yapmadan delile yüklediğiniz kutsiyet 

travmatik sonuçlar üretiyor. 

Biz "Kellim kellim la yenfa" demeyeceğiz. İsmet Özel'in dediği gibi diyeceğiz; “Biz 

bağıracağız, birileri hiç duymayacak, hep aynı hikâye, duyanlara selam olsun. Hain ve 

vehm içinde değiliz ki korkalım. Hakkı söyleyeceğiz. Zira ahiret var, biz ona iman 

ediyoruz ! 

Devlette "savaşta olur böyle şeyler, zayiat mümkündür" diyerek hatalı bylock 

tespitlerinin üzerine gitmek istemeyenler olduğu sürece siz fiili kullanıcıların 

durumlarını asla göremezsiniz. Davul boynunuzda tokmağı başkasının elinde sizi 

konunun spikeri yapanlarla sorun çözülmez. 

ByLockta Zoka sorunu hala bitmedi. Morbeyin bir aşamaydı ve hala kullanıcı 

olmadıkları halde mağdur insanlar var. Ve ben geçen onca zamana rağmen  devletin 

hala suskun olmasına ve bir çözüm getirmemesine isyan ediyorum. İnsanlar 

sayılardan ibaret değildir; canları ve ailesi var.” 

29.03.2018 - ByLock mağduriyetlerinin sona erdirilmesi için Yargıtay‟ın içeriklerden 

ve dosyada bulunan diğer delillerden “silahlı örgüt üyeliği” suçunun manevi unsuru 

ve hiyerarşiye tabi olup olmadığı araştırılarak karar verilmesi yönünde bir karar 

vermesi yeterli. Bu normalleşme getirir. 

Böyle bir karar hem yargımızın içine düştüğü durumu kurtarır hem siyasi iktidarı 

rahatlatır hem de sosyal yarılmayı durdurur. Toplum çok ciddi biçimde normalleşir. 

Böylesi bir karar asıl olarak yargının FETÖ Soruşturmasına yoğunlaşmasını da 

sağlar. 

27.05.2018 – “ByLock‟tan ceza alan ama Morbeyin listesinde yer alan bir sanığa ait 

bozma kararı içeriği olmayan ByLock dosyalarında yeni bir aşamayı işaret ediyor. 

“Operatör kayıtları (IP) ve User ID eşleştirmesi doğru yapılan kişilerin gerçek 

ByLock kullanıcı olduğunun kabulü gerekeceği...”  

Yargıtay'ın tarihi Mart ayı ama yeni imzalanan kararına göre; Kişinin "Bylock 

sistemine girdiğinin ve sistemi kullandığının USER-ID ve grup elemanlarını içerir 

ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı ve CGNAT kayıtlarını içeren belgeler ile 

kesin olarak kanıtlanması gerekir" 

ByLock konusunda Yargıtay'ın bu kararı önemli bir aşamadır. Karara göre içerikleri 

olmayanların derhal tahliye ve beraatleri gerekmektedir. Bundan sonra da Yargıtay'ın 

içeriği olanlarla ilgili bir yeni karar vermesi de elzemdir. İçeriklerin örgüt üyeliğini 

ispatlaması zorunludur. 



MİT Raporuna göre mesaj alıp gönderen kişi sayısı 60 bin kişidir. 60 bin kişilik örgüt 

içi haberleşme olmaz. Anayasa 22. maddesi haberleşmenin gizliliğini teminat altına 

alır. Her sanık ve şüpheli için içeriklerin suçun manevi unsurunu tamamlayıp 

tamamlamadığına bakılmalıdır.” 

 

03.07.2018 – “Tespit ve Değerlendirme Tutanağı (içerik) olmayan bylock iddialılar 

yönünden yerel mahkemeler de sadece CGNAT'ın yeterli sayılamayacağından bahisle 

beraat kararları vermeye başladılar. Yargıtay artık daha net olmalı; içerikten örgüt 

üyeliği ispatlanamayanlar da beraat etmelidir. 

ByLock delili ve yargılamaları hakkında tarih "Morbeyin'den önce ve Morbeyin'den 

sonra" diye not düşecektir. Hukuk Sistemimizin sağlıklı haline dönmesi için gösterilen 

o çabalar tarihe geçecektir. 4 Ekim 2017/27 Aralık 2017 tarihi arasında tüm emeği 

geçenlere binlerce teşekkür. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'muzun eline yeni gelen dosya hakkında biran evvel karar 

vermesi ve kamuoyunda "kamikaze hakimler" olarak bilinen 2 hakimin kararındaki 

henüz tam teşhisi yapılamadan verilen Bylock kararından sağlıklı yeni bir karar ile 

dönmesi Türkiye'yi normalleştirir. 

Sağlıklı karar şu olur; ByLock bir delildir ama delilin "cemaat mensubiyeti" delili 

mi yoksa "örgüt delili" mi olduğu her sanık için ayrı ayrı belirlenir. İçeriklerinde 

silahlı örgüt faaliyeti saptanamayanlar yönünden beraat kararı verilir zira cemaat 

mensubu olmak suç değildir. 

Sonra da dönüp devletin ilgili kurumlarına "Karşı IP bilgileri üzerinden ByLock listesi 

oluşturabiliriz" aklını vereni bulalım. Bu cinnetin sorumlularından biri de o kişi. 

Bankadan, sendikadan, okuldan, dershaneden, dernekten vb'lerinden ceza verme 

cinnetine de biran evvel son vermek zorundayız. İdari işlemlerle yargısal faaliyeti 

çorba eden bu akıl almaz sürecin aklileştirilmesi gerekiyor artık”. 

Son Yargıtay kararları sadece IP kaydı olanlara, ID eşleşmesi ve içeriği 

olmayanlara beraat yolu açtı ; 

 

Ankara CBS‟nin 27 Aralık 2017 tarihinde açıkladığı Morbeyin Listesinden sonra 

Yargıtay IP bilgisi üzerinden bylock kullanıcısı olmanın ispatına ilişkin kriterlerini 

değiştirdi. 

 

Nitekim doğrudan morbeyin mağduru olup yerel mahkemede mahkum olan bir kişi ile 

ilgili verilen 27.03.2018 tarihli Yargıtay 16. CD. 2018/187 esas ve 2018/1462 karar 
nolu ilamında “ByLock kullanıcılarının tespitleri açısından operatörler tarafından 

tutulan CGNAT (HIS)kayıtları bir çeşit üst veridir. CGNAT kayıtları özet veriler 



olması nedeniyle bir iz ve emare niteliğinde olduğundan tek başına kişinin gerçek 

ByLock kullanıcısı olduğunu göstermez. Kişiler iradeleri dışında ByLock sunucularına 

yönlendirilmiş olabilirler.” demiştir.  

 

Daire yine o kararında “Kişinin User-ID ve şifrelerinin belirlenememesi ve fakat 

CGNAT kayıtlarıyla ByLock sunucusuna bağlantı yaptığının tespit edilmesi halinde, 

kişinin gerçek ByLock kullanıcısı olduğu ancak henüz User-ID ve şifresinin tespit 

edilemediği anlaşılabileceği gibi; ByLock sunucularına tuzak yöntemlerle (Morbeyin 

vb.) yönlendirilmiş olabileceği sonucuna da ulaşılabilir. 

Bu nedenle ancak operatör kayıtları ve User-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen 

kişilerin gerçek ByLock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin 

örgütsel gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla ByLock sistemine girdiğinin ve bu 

sistemi kullandığının, User-ID, şifre ve grup elemanlarını içerir ByLock tespit 

değerlendirme tutanağı ve CGNAT kayıtlarını içeren belgeler ile kesin olarak 

kanıtlanması zorunludur.” tespitinde bulunarak son 2 yıldan beri izlenen sürecin 
aksine yeni bir yol açmış bulunmaktadır.  

 

Yargıtay bu kararda yer alan hususlar kapsamında bir dizi karar vermeye başlamıştır. 

Gelinen nokta yeni bir aşamadır. 

 

Yargıtay 16. CD. Bu kez morbeyin mağduru da olmayan bir başka kişi ve dosya ile 

ilgili 14.05.2018 tarih ve 2018/1773 esas ve 2018/1630 karar sayılı ilamında da “Bu 

nedenle ancak operatör kayıtları ve User-ID eşleştirmesi doğru yapılabilen kişilerin 

gerçek ByLock kullanıcısı olduklarının kabulü gerekeceğinden, kişinin örgütsel 

gizliliği sağlamak ve haberleşmek amacıyla ByLock sistemine girdiğinin ve bu sistemi 

kullandığının, User-ID, şifre ve grup elemanlarını içerir ByLock tespit değerlendirme 

tutanağı ve CGNAT kayıtlarını içeren belgeler ile kesin olarak  kanıtlanması 

zorunludur.” bölümünü aynen tekrar etmiş ve dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna 

göndermiştir. 
 

Gelinen aşama tespit ve Değerlendirme Tutanağı (bylokc içeriği) olmayan kişilerin 

sade IP bilgisi ile Bylock kullanıcısı sayılamayacağı bir aşamadır. 

 

Bu istikrara kavuşmak üzere olan Yargıtay kararları çerçevesinde yeni beraat ve 

tutuklama talebinin reddi kararları çıkmaktadır.  

 

19.07.2018 tarihinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. CD. 2018/59 esas sayılı 

dosyasında Aktif-Sen ve dernek üyeliği ile BankAsya kaydı olan bir sanığa BERAAT 

kararı vermiş ve HÜKÜMLE TAHLİYE etmiştir. 

 

Karara göre; sanığın 24.12.2015 ile 26.01.2016 tarihleri arasında 20 IP kaydı (erişim 
kaydı bulunmaktadır.  
 
05.07.2018 – “ByLock konusunda „iki taraflı cinnet‟ süreci bu noktaya taşıdı. 

1. Cemaatçilerin kitlesel reddi. 



2. ByLock‟a gereğinden fazla değer verilmesi. 

Belki yüzde 95‟i sadece „cemaat mensubiyetine delil‟ olabilecek bir iletişim programı 

„örgüt delili‟ sayılarak bu cinnet büyütüldü. 

Cemaat mensuplarının yapması gereken; Anayasa‟nın 22. Maddesine dayalı olarak 

içeriğinde suç unsuru olmayan ByLock‟un savunulması idi. Yargının yapması gereken 

ise; içeriğinde suç unsuru olmadığı açık en az 60 bin kişinin kullandığı bu sistemi 

münhasıran örgüt delili saymamaktı. 

ByLock üzerinden yürüyen bu cinnet “iki taraflı körlüğe” rağmen elbet bir gün sona 

erecektir. Bizim çabamız elde Pirus Zaferi kalmadan sona ermesidir. Küçük çocukları 

olan kadınlar ve öğrenciler bu yüzden hapistedir, yaşanan trajedinin haddi hesabı 

yoktur. Yaşananlar ahmaklıktır.” 

Şimdi şu Pirus Zaferinden elimizde ne kaldığını sağlıklı bir biçimde değerlendirme 

zamanıdır. 15 Temmuz gecesinin şokunu hala üzerinden atamadı devletimiz. Oysa 

salim akıllar , tarihin ve ilmin ışığında daha nitelikli ve hızlı çözümlere imkân  

aramalıydı. Maalesef üniversitelerimiz de sınıfta kaldılar. İlahiyat Fakülteleri, 

Psikoloji, Sosyoloji hocaları bylock içeriklerini incelemeliydi. Hukuk Fakultelerimiz 

ve Barolarımız daha aktif olmalıydı. Sorunun “teşhisi” ve “tedavisi”nde ihmal ettikleri 

zaman ülkemizin belki önümüzdeki 50 yılında tesirini hissedeceğimiz bir sosyal 

yaraya dönüştü.  

 

Her şey İsmet Özel‟in dediği gibi oldu; “Biz bağıracağız, birileri hiç duymayacak, hep 

aynı hikaye, duyanlara selam olsun”  

 

Av. Ali AKTAŞ  


