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De repressie van advocaten in Turkije gaat onverminderd door. Deze week werd het proces 

hervat tegen de oorspronkelijk 22 advocaten, van wie een groot aantal al jarenlang in 

voorarrest verblijft. Allen zijn lid van de Turkse advocatenorganisatie ÇHD (Progressive 

Lawyers of Turkey).  

  

Meer dan 60 advocaten uit vele Europese landen, en twee rechters uit Duitsland en de VS, 

zijn de afgelopen dagen naar Istanbul afgereisd, om dit politieke proces te observeren.  

Er wordt aangenomen dat dit de laatste fase van dit proces zal zijn, en hoge strafeisen worden 

verwacht.  

  

Het proces vindt plaats in Silivri, op een gevangenisterrein in een door leger en politie 

beveiligde rechtbank. De rechtszaal is overvol, met honderden advocaten en tientallen 

politieambtenaren. Op maandag 7 november 2022 legde de hoofdverdachte, advocaat Selçuk 

Kozağaçlı – die al jarenlang in voorarrest zit – een uitgebreide verklaring af, waarin hij een 

groot aantal mensenrechtenschendingen, vele processuele fouten, politieke druk op rechters 

en officieren van justitie en vervalste bewijzen aan de orde stelde, alsook de vraag over de 

noodzakelijke maar niet gegarandeerde onafhankelijkheid van de rechter.  

  

Veel van de terechtstaande advocaten, en hun families, lijden onder deze jarenlange 

vervolging in dit extreem langdurige proces, dat telkens weer opnieuw wordt opgeschort door 

de rechtbank. Advocaat Selçuk Kozağaçlı betoogde dat al meer dan 42 verschillende rechters 

en 37 officieren van justitie op deze zaak hebben gezeten.  In het begin van de processen 

waren er ook gülenistische rechters en officieren van justitie betrokken bij dit proces, die nu 

zelf gearresteerd en vervolgd worden of het land ontvlucht zijn. Sommigen van hen zitten nu 

ook vast in het gevangeniscomplex te Silivri, waar deze rechtszaak plaatsvindt. 

  

Een van de vervolgde advocaten in ditzelfde proces, Ebru Timtik, is vorige zomer overleden 

aan de gevolgen van een hongerstaking, die zij was gestart om alsnog een eerlijk proces te 

verkrijgen bij de vervolgingen van haar en haar collega’s.  

  

Bijgaand vindt u de openingsverklaring van de gezamenlijke advocatenorganisaties die dit 

proces monitoren.  



  

Mr. S.M. Gaasbeek-Wielinga, voorzitter  namens de Liga voor de Rechten van de Mens, 06-

53376413 

Mr. J.K. Gaasbeek, oprichter van de Internationale Dag van de Bedreigde Advocaat, 06-

52055043 

  

Nieuwe Gracht 5a 

2011 NB  Haarlem 

  

Tel: 023-531 8657 

Fax: 023-532 4522 

  

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met 

ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in 

dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te 

verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een 

beroepsgeheim.  

 


