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ÖNSÖZ

KHK sorununun çözümünde dikkat edilmesi gereken temel hususlar ve siyasi partilerin mev-
cut önerilerini konu alan bu çalışma son derece önemli tespitlere yer vermektedir. 6 yıldır 
çok ağır mağduriyetlere neden olan KHK sorunu hakkında çok sözler söylenmiştir ancak 
nitelikli çalışmaların sayısı maalesef ki azdır.

Yüzbinlerce, hatta etkilediği kişilerle milyonlarca kişiyi mağdur etmiş olan hukuk dışı KHK’lar 
yasalaşmış olsa da Anayasayı çiğnemeye devam etmektedir. Sonuçları itibariyle daha pek 
çok hukuksuzluğa neden olacaktır. Bu nedenle siyaset kurumunun ana görevi, yargısal 
düzenlemeler üzerinde çalışarak bir an evvel bu vahim kırımı önlemesidir.

Tasfiye amaçlı ihraç edilmelerin hukuki kılıfa bezenmeye çalışıldığı aşikardır. Yargının yürüt-
menin boyunduruğunda olduğu bir ülkede adil yargılamalardan bahsedilemez!  Yüzbinlerce 
kişinin ihraç edilmesine anayasal bir gerekçe bulmak mümkün değildir.

Tasfiye mantığına bile uymayan bu vatandaşlıktan ve hayattan koparma operasyonuna artık 
somut bir şekilde karşı duruşu tüm siyasi partiler, iktidar adayları net bir şekilde ortaya koy-
malıdır.

AİHM kararlarının uygulanmadığı, Anayasa Mahkemesi’nin OHAL ile ilgili kararlarda ikti-
dar mekanizmasına boyun eğdiği bir yerde yargının bağımsızlığından söz etmek mümkün 
değildir!

Bu denli absürt yargı kararlarının olduğu bir yerde palyatif değil kalıcı ve kökten çözümler 
üretmekten başka çare yoktur. Yasalaşmış KHK’ların iptal edilmesi ve anayasal çerçevede 
ardışık tüm mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalıdır!

Yaşanan dramlar ve insani mağduriyetler artık lafta değil fiilde çözümü mecbur hale ge-
tirmektedir. Çok genişletilmiş terör tanımlarına müsaade edilmeyecek yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. AİHM’in yerel mahkemelere yönelik yaptığı terör eleştirileri dikkate alınmalıdır. 
Son 6 yılda 2 milyon kişinin terör soruşturması geçirdiği bir yerde bu akıl tutulmasını bir 
an evvel durdurmaktan başka çare yoktur. Sadece bir kesimi, camiayı etkilemesi nedeniyle 
değil, zamanla temas etmeyeceği hiçbir insanın kalmayacağı nedeniyle bu önemlidir!

Hukukta olmayan afaki irtibat ve iltisak gerekçelerinin AYM tarafından bile hukuki görüldüğü 
bir yerde esaslı bir anayasaya dönüş zorunluluğu vardır! Avrupa Konseyi ve Venedik Komi-
syonu’nun sert eleştirilerine neden olan OHAL Komisyonu; verdiği hiçbir sözü yerine ge-
tirmemekle birlikte halen verdiği yüksek orandaki ret kararları ile mağdurların hayatlarını 
karartmaktadır! 2 yılda tüm dosyaları bitirme sözü veren Komisyon 6. yılında halen görevini 
tamamlamamıştır! Hem bu keyfi gecikme hem de ihraç kararı verenleri onaylayıcı bir ikti-
dar kurumu olması hasebiyle OHAL Komisyonu’nun derhal kapatılması, kararlarının iptal 
edilmesi ve olumsuz sonuçlarının giderilmesi gerekir!

Devlete sadakat ilkesi gerekçe gösterilerek verilen ret kararlarının bağımsız olmayan yargı 
ve coğrafi güvencesi olmayan hakimler tarafından kolayca manipüle edileceği açıktır!

Siyasi partilerin bu son 6 yılın en vahim insani kırımına ve suçuna getirdikleri öneriyse 
muğlak ve tedirgin yaklaşımlardır. İnsan hakları sorunları çekingen yaklaşımlarla çözülmez. 
Kürt meselesinde devletin yaptığı ihlallerin bir benzeri KHK konusunda da yapılmakta ve 
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bu durum KHK meselesini de kronikleştirmektedir. Gecikmeksizin adil, etkin, cesur siyasi ve 
hukuki adımlar atılmalıdır!

Takipsizlik ve beraat alanları masum ilan edip, iktidarın emrindeki yargının kararı ile çok basit 
bir şekilde terörist ilan edilen kişilere kapıyı kapatmak kabul edilecek bir yol değildir! 6 yıl 
önce hukukun olmadığını söyleyen KHK’lılar ve nadir muhalif kişi ve kurumlar vardı; ancak 
şu anda toplumun hemen her kesimi hukukun yok olduğunu yakinen biliyor. Adaletin sağla-
nacağına olan inanç toplumun her kesiminde zayıflamıştır.

Sonuçta köklü bir yeniden yapılanma ve restorasyon gerektiği apaçık ortadadır; çünkü KHK 
ile ihraçlar sadece bir ihraç değil, aynı zamanda medeni ölümdür! Mağdurun çocuklarını ve 
neslini etkilemesi açısından da soykırımdır. İşinden, özgürlüğünden edilen, ülkesini terk et-
mekten başka çare bulamayan damgalanmış vatandaşların olduğu bir yerde karından değil 
kalpten konuşma zorunluluğu ortadadır! Bu rapor çalışma ve diğer ciddi çalışmalar artık 
bir kabus halini almış, KHK zulmünü bitirebilecek adımlardır. Nitelikli hukuki araştırmalar, 
yargı kararları tetkikleri ile çalışmayı şekillendirenlerin ellerine, yüreklerine sağlık. Umarım 
bu büyük sorun üzerinde karar vericileri uyarıcı bir etki doğurur!

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

      HDP Kocaeli Milletvekili 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye’nin KHK sorununa muhalefet partilerinin yaklaşımlarının ne düzeyde yeterli olduğu 
sorgulamasından yola çıkarak hazırlanan bu rapor, muhalefet partileri başta olmak üzere bu 
sorunun üzerine gitme vaadinde bulunan her türlü oluşuma analitik ve hukuksal bir çerçeve 
sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda rapor KHK mağdurlarını, maruz kaldıkları idari ve/
veya adli işlemleri gözönünde bulundurarak kategorize etmekte ve her bir kategoriyi kendi 
şartları çerçevesinde irdeleyerek çözüm önerileri sunmaktadır.

Muhalefet Partilerinin KHK Sorununa Dair Yaklaşımları

Bu başlık, KHK meselesini kamu vicdanını yaralayan bir sorun olarak kabul eden muhalefet 
partilerinin soruna yaklaşım ve çözüm önerilerine yer vermektedir. Bu bağlamda, bu başlık 
altında CHP, HDP, İYİ Parti,, Gelecek Partisi, Saadet Partisi temsilcileri, ve AKP çevrelerinde 
muteber Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç’in görüş ve önerileri derlenmiştir. DEVA 
Partisi Eylem Planı haricindeki yaklaşım ve çözüm önerilerinin, KHK meselesi gibi girift top-
lumsal ve hukuki bir sorunu çözecek bir derinlik, hazırlık veya kapsayıcılık içermediği görül-
mektedir. DEVA Partisi Eylem Planı bazı konularda önemli çözüm önerileri sunmak ve ceza 
yargılaması sorununu tespit etmekle beraber, terör yargılamaları mağduriyetlerinin giderimi 
sorunu raporda müphem bırakılmıştır.  

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu

Yargı yolunun siyasilerce KHK mağdurları için mutlak bir çözüm yeri gibi sunulması gerçe-
ğinden yola çıkan bu başlık, ülkedeki yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının resmini çekmekte 
ve yargının mevcut içtihatları ve hukuki yorumlarıyla KHK sorununa çare olma konusundaki 
yeterliliğini sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu başlık altında 15 Temmuz sonrası yargıda ih-
raçlar, HS(Y)K’nın yeni yapısı ve işleyişi, yargının siyasallaşması sorunu ile AİHM ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarına riayet eksikliği incelenmiştir. Bu başlıkta, 15 Temmuz darbe girişimi 
bahanesiyle yapılan tasfiyeler sonrasında Hükümetin hassas olduğu konularda görevini ifa 
edecek bağımsız bir yargıdan söz etme imkanının kalmadığı, yargı içinde siyasal gruplaşma-
ların gözle görülür hale geldiği, özellikle göreve yeni başlatılan yargı mensuplarının siyasal 
görüşleri ekseninde hüküm tesis ettiği ve adalet tecelli ettirme kabiliyetinden yoksun oldu-
ğu sonuçlarına varılmıştır.

Terör Yargılamaları Mağdurlarının Durumu

Bu başlık terör yargılamalarına maruz kalan KHK mağdurlarını konu almakta olup, Türki-
ye’de halihazırda sorunlu olan terör yargılamalarını ulusal ve uluslararası insan hakları huku-
ku çerçevesinde irdelemekte ve 15 Temmuz sonrası terör yargılamalarının en temel hukuki 
güvencelere aykırı  bir düzlem üzerine oturtulduğu sonucuna varmaktadır. Başlık altında, 
normalde temel hak ve hürriyetlerin kullanımını teşkil edecek durum ve fiillerin terör yargı-
lamalarında suç delili addedildiği, ceza kanunlarının geriye yönelik, öngörülemez ve keyfi 
bir şekilde yorumlanarak uygulandığı ve artık sistematik ve yaygın bir hüviyete bürünmüş 
bu pratiğin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği kaydedilmektedir. Ceza kanunlarını öngö-
rülebilir, makul  ve insan haklarıyla uyumlu şekilde yorumlayacak bir yargı erkinin yürütüceği 
yargılamalarda, ağır mağduriyetlere sebep olan mevcut terör yargılamalarının beraatle so-
nuçlanacağının altı çizilmiştir. 
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Hakkında Cezai Bir İşlem Olmayıp İrtibat/İltisak Gerekçesiyle İhraç Edilmiş 
Olanlar

Terör örgütleri ya da sakıncalı oluşumlarla bir şekilde ilişkili görülmekle birlikte hakkında bu 
çerçevede soruşturma/kovuşturmaya başvurulmayan KHK mağdurlarını konu alan bu baş-
lık, KHK veya buna dayanarak ihdas edilen idari tasarrufların hukuki sonuçlarını, dayandığı 
kriterleri ve geçerlilik sürelerini KHK rejimine dair ulusal düzenlemeler ile uluslararası emsal 
durum ve kriterler çerçevesinde incelemektedir. Bu başlık altında, irtibat/iltisak gerekçesiyle 
yapılan ihraç işlemleri, ‘lustrasyon (arındırma)’ kavramı ile karşılaştırılmaktadır. Söz konusu 
işlemlerin Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM’in lustrasyona dair müktesebatın-
dan kaynaklanan ilke ve normlara aykırı düştüğü ve uluslararası hukukça reddedilen kitlesel 
siyasi tasfiye (purge) niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Çözüm Önerileri ve Sonuç

KHK problemini temelde hukuksal ve ülkenin hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı sorunu 
olarak ele alan raporun bu başlığı, KHK sorununun altında yatan temel faktörlere inmeyen 
palyatif önlemlerin sonuç odaklı olamayacağını savunmaktadır. Bu çerçevede,

• KHK yargılamalarına temel teşkil eden terör mevzuatı uygulamasının, yargı merci-
lerinin  görevlerini siyasi ve  ideolojik yönelimleri ekseninde suistimal etmelerine 
müsaade etmeyecek şekilde raporda etraflıca belirtilen norm ve kriterler ışığında 
çerçevelendirilmesi gerektiği,

• OHAL Komisyonunun bir kanun yolu olarak varlığını sürdürmemesi gerektiği ve 
Venedik Komisyonu ve AİHM kriterlerine aykırı olarak verdiği kararların idari yargı 
tarafından ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiği,

• uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan ve bu raporda irdelenen kriter-
ler çerçevesinde soruna temel teşkil eden KHK’ların yeni bir düzenleyici işlem ile 
iptal/ilga edilmesi  ve idari işlemlerin geri alınması suretiyle hukuka aykırı tüm so-
nuçların baştan itibaren hükümsüz kılınması ve KHK mağdurlarının eski hallerine 
iadesinin (restitutio in integrum) sağlanması gerektiği,

• 2014 yılından sonra gerçekleşen gelişmeler ve özellikle 15 Temmuz sonrasında 
uygulamaya yansıyan kararları ile bağımsızlık ve tarafsızlığını yitiren Hakimler Sav-
cılar Kurulu’nun lağvedilerek, uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden ya-
pılandırılmasının sağlanması, 

• 15 Temmuz sonrasında göreve gelen yargı mensuplarının büyük çoğunluğunun 
mesleki yeterlilikten  ve liyakatten yoksun bulundukları  göz önünde bulunduru-
larak, adalet dağıtmak yerine siyasal ajandaya hizmet eden yargı mensuplarının 
görevde kalıp kalamayacaklarını adil yöntemlerle tespit etmek üzere bir inceleme 
(vetting) mekanizması kurulması; yargı mensupları ile kamu kurumlarının raporda 
ayrıntıyla işlenen ilke, kriter ve kılavuzlar üzerine köklü bir eğitime/bilinçlendirme-
ye tabi kılınması gerektiği,

bu başlık altında kaydedilmektedir.
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1. GİRİŞ 

2017 Anayasa değişiklikleriyle birlikte hukuk sistemimizden kaldırılan Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK), olağan dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden aldığı yetkiye daya-
narak Bakanlar Kurulunun, olağanüstü dönemlerde Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun çıkardığı maddi anlamda ka-
nun gücüne sahip yasal düzenlemelerdi. 2017 yılında gerçekleşen Anayasa değişikliği ile 
bir düzenleyici işlem olan ve yetki kanunu gerekmeksizin çıkarılabilen ‘Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi’ ihdas edilmiş, olağanüstü hal (OHAL) ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na dev-
redilmiş ve OHAL’de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarma yetkisi de tanınmıştır.1      

15 Temmuz darbe girişimini müteakip ilan edilen OHAL kapsamında Cumhurbaşkanı baş-
kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından 32 adet OHAL KHK’sı yürürlüğe konulmuş-
tur. Bu çerçevede, 130 binden fazla ‘olağanüstü tedbir’ uygulanmış ve 125 binden fazla kişi 
bir terör örgütüne veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya-
hut bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilmiştir.2 Üstelik bu ki-
şiler kamu görevinden ömür boyu men edilme, mesleki lisans iptali, seyahat özgürlüğünün 
tahdidi gibi KHK’larda sayılanların yanısıra, yasal dayanağı olmayan sosyal yardımlardan 
mahrum bırakılma gibi başkaca ilave yaptırımlara da maruz kalmıştır.

Türkiye’nin KHK sorununa muhalefet partilerinin yaklaşımları ve çözüm önerilerinin yeter-
sizliğinden yola çıkarak hazırlanan bu rapor, KHK problemine temelde hukuksal ve ülkenin 
hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı sorunu olarak yaklaşmakta ve muhalefet partileri başta 
olmak üzere bu sorunun üzerine gitme vaadinde bulunan her türlü oluşuma bu bağlamda 
analitik bir çerçeve ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla rapor, öncelikle 
muhalefet partilerinin KHK sorununa dair şimdiye kadar ne tür yaklaşımlar sergilediklerine 
yer vermektedir. KHK sorununun özünde kişilerin bir şekilde terörle irtibatlı oldukları varsa-
yımı ile yapılan haksız ve keyfi tasarruflar yatmakta olup, terör suçlamalarına dair mağdurlara 
siyasilerce her fırsatta yargı yolu önerilmektedir. Bu itibarla rapor, ülkedeki yargı bağımsız-
lığı ve tarafsızlığının resmini çekmekte ve yargının mevcut içtihatları ve hukuki yorumlarıyla  
KHK sorununa çare olma konusundaki yeterliliğini sorgulamaktadır. 

Bunun yanısıra, rapor KHK mağdurlarını terör yargılamalarına maruz kalıp ceza alanlar ile 
terör örgütleri ya da sakıncalı oluşumlarla bir şekilde ilişkili görülmekle birlikte, hakkında 
bu çerçevede soruşturma/kovuşturma yapılmayan yahut hüküm verilmeyenler olarak ikiye 
ayırmakta ve KHK sorununu bu iki kategoride analiz etmektedir. İlk kategoriye ilişkin yapılan 
analizde rapor, halihazırda sorunlu olan terör tanımının 15 Temmuz sonrası terör yargılama-
larında temel hukuki güvencelere aykırı  bir düzlem üzerine oturtulduğunu ulusal ve ulusla-
rarası insan hakları hukuku çerçevesinde irdelemektedir. Keza, terör örgütü ya da sakıncalı 
oluşumlarla irtibatlı ve/veya iltisaklı görülen kişileri kapsayan ikinci kategoriye dair ise rapor, 
KHK veya buna dayanarak ihdas edilen idari tasarrufların hukuki sonuçlarını, dayandığı kri-
terleri ve geçerlilik sürelerini KHK rejimine dair ulusal düzenlemeler ile uluslararası emsal 
durum ve kriterler çerçevesinde incelemektedir. Son bölümde rapor, tespit edilen iki kate-
goriye yönelik çözüm önerileri sunmaktadır.

1  21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile yapılan Anayasa değişikliği
2  OHAL Komisyonu, 2019 Faaliyet Raporu, Son erişim tarihi: 17 Nisan 2022.

https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/docs/OHAL_FaaliyetRaporu_2019.pdf
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2. BÖLÜM:

MUHALEFET PARTİLERİNİN
YAKLAŞIMI
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2. MUHALEFET PARTİLERİNİN KHK SORUNUNA DAİR YAKLAŞIMLARI

Olağanüstü hallerde yürütme tarafından hızlı karar alma ve icra etme amacıyla belirli koşul-
lara bağlı olarak ve belirli sınırlara riayet etmek kaydıyla ihdas edilmiş KHK müessesesinin, 
OHAL’in sona ermesi akabinde dahi adil yargılanma ve savunma hakkı gibi en temel hak 
ve hürriyetler üzerinde kısıtlayıcı/men edici etki doğuracak şekilde uygulama bulması, top-
lumun pek çok kesiminde rahatsızlığa sebebiyet vermiştir. ‘KHK sorunu’ olarak adlandırılan 
bu rahatsızlık zamanla birçok siyasi parti yetkilisi tarafından seslendirilir hale gelmiş, seçim 
vaatlerine konu olmuş ve parti programları veya raporlarında işlenmeye başlanmıştır. Keza 
KHK’lılar da seslerini duyurabilmek ve haklarını geri alabilmek için ulusal ve yerel bazda çe-
şitli platformlar kurarak ilgili siyasi partiler ve taraflarla temaslarda bulunmaktadır.

Bu bağlamda, ana muhalefet lideri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Kanaat Ön-
derleri Buluşması” vesilesiyle yaptığı konuşmalarında KHK’lılar için çözümler ürettiklerini ve 
KHK’lıların işe iadesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
aşağıdaki konuşması bu çalışmaların şartları ve çerçevesi konusunda fikir vermektedir:

“Geçen özel harekatta çalışan bir polisle Ankara Mamak’ta karşılaştık. ‘Beni Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile attılar. Gittim savcılığa, savcı takipsizlik verdi. Mahke-
mede hiçbir zaman yargılanmadım ve mahkum edilmedim. Beni görevime vermeleri 
lazım. Hayır efendim seni görevine veremeyiz’ dedi. Niye veremiyorsun? Niye ver-
miyorsun? Sözüm söz, bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O Kanun Hükmünde 
Kararnameler ile görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi 
göreve iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın!”3

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul’da KHK’lılarla yap-
tığı bir oturumda şu açıklamayı yapmıştır:

“Hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat, takipsizlik alan ve AİHM tarafın-
dan hak ihlaline uğradığı karar verilmiş olan tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade 
edeceğiz. Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip 
mahkûmiyet, beraat her ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız 
adil, eşit, bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa 
elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız top-
lantılarda gördük ki artık adil bir yargılanmadan ve anayasal güvence altındaki adil 
yargı hakkından söz edebileceğimiz bir süreç işledi.” 4

Benzer şekilde, kendisi de KHK mağduru olan barış akademisyeni ve CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yüksel Taşkın KHK’lılarla Konya buluşmasında, “Anayasamıza göre herkes eşitse, 
adalet de herkese eşit olmalıdır. KHK’lıların suçsuzluğu tespit edildiyse hakları verilmelidir. 
Devlet hepimizindir. Kin tutmayacağız” sözlerini sarfetmiştir.5

CHP Genel Başkanı ve temsilcilerinin yukarıda kaydedilen demeçleri ve benzer açıklama-
larından, CHP’nin KHK sorununun çözümü noktasında yargıyı işaret ettiği ve yargı süreci 
neticesinde beraat edenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini savunduğu anlaşılmaktadır. 

3  Euronews, Kılıçdaroğlu: KHK ile görevden alınan herkesi iade edeceğim, yeter ki teröre bulaşmasın, 26 Ağustos 2021, son erişim tarihi: 
16 Nisan 2022
4  T24,CHP yönetimi, KHK’lılarla buluştu: “Her AKP’linin veya her MHP’linin bir KHK mağduru komşusu var, 8 Temmuz 2021, Son erişim 
tarihi: 16 Nisan 2022
5  KHK TV, KHK’LILAR CHP HEYETİNDEN NE İSTEDİ. CHP HEYETİ NE CEVAP VERDİ. KHK TV’DE, 18 Kasım 2021, Son erişim tarihi: 16 Nisan 
2022

https://tr.euronews.com/2021/08/26/k-l-cdaroglu-khk-ile-gorevden-al-nan-herkesi-iade-edecegim-yeter-ki-terore-bulasmas-n
https://t24.com.tr/haber/chp-yonetimi-khk-lilarla-bulustu-her-akp-linin-veya-her-mhp-linin-bir-khk-magduru-komsusu-var,964645
https://www.youtube.com/watch?v=yEaGgg1YOkU
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Haklarında terör suçlarından yargı kararı hükmü olan KHK’lılar için ise CHP, yeniden yargı-
lanma yoluna işaret etmektedir. Ancak, söz konusu açıklamalardan bu yola başvurabilecek-
lerin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair bir AİHM kararı elde etmiş kişiler olduğu 
anlaşılmaktadır. Son olarak, kamu görevinden ihraç gerekçesi olarak ‘terörle irtibat ve iltisak’ 
konusunda CHP yetkililerince yapılan açıklamalarda tam olarak net bir çözüm önerisi bu-
lunmamaktadır. Bununla birlikte, Sayın Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği ‘teröre bulaşmama’ 
şartının kapsamının terörle irtibat ve iltisakı kapsayacak şekilde KHK mağdurları aleyhine 
geniş yorumlanması ihtimali de söz konusudur.

Gelecek Partisi adli yıl başlangıcı vesilesiyle yaptığı açıklamada “sosyal sorumluluk, ticari 
ve mesleki amaçlar ile dini saiklerle hareket eden vatandaşlara yönelik, haksız ve yersiz so-
ruşturma, yargılama, uzun tutukluluk, KHK ve OHAL uygulamaları ve bunlara karşı getirilen 
kanun yollarındaki yetersizlikler ve aksaklıklılar”dan bahisle KHK sorunsalına vurgu yaparak, 
KHK ile meslekten ihraç işlemlerine karşı ‘etkili kanun yolları’ ile mücadele edeceğini vaat 
etmektedir.6 Bununla birlikte, etkili kanun yollarının çerçevesi, mevcut yetersiz kanun yolla-
rının nasıl etkili hale getirileceği veya ihraç işlemlerine gerekçe teşkil eden keyfi kriter ve 
varsayımlarla mücadele konusunda herhangi bir somut öneri sunulmamaktadır.

Diğer yandan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir televizyon programın-
da yaptığı açıklamada, KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin mahkemeye gidip suçsuz 
olduklarını ispat ettikleri takdirde görevlerine iade edilmelerinin icap ettiğini kaydetmiştir. 
Ayrıca, Saadet Partisi Genel Başkanı mevcut kanun yollarının daha hızlı işlemesi suretiyle 
KHK sorununun çözümüne yönelik netice elde edilebileceğini ifade etmiştir. Bununla bir-
likte, sözkonusu açıklamada Karamollaoğlu KHK ile idari işleme maruz kalanların suçsuzluk-
larını ispat etmek zorunda bırakılmalarının mağduriyete sebebiyet verdiğini vurgulamıştır.7

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk “Anayasal dü-
zeni yıkma girişimi olarak darbe girişimi ne kadar hukuk dışıysa, temel insan haklarını ve 
özgürlüklerini hiçe sayan son derece keyfi bir OHAL rejimi de o kadar hukuksuzdur” açık-
lamasıyla olağanüstü hal rejimi ve uygulamalarının hukuksuzluğuna vurgu yapmıştır.8 HDP, 
KHK’lılara ilişkin en net tavrını 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde şu an milletvekili 
olarak TBMM’de bulunmaya hak kazanan 8 KHK’lı ismi aday göstererek ortaya koymuştur.9 
Bu KHK’lılardan biri olan ve KHK rejimi hukuksuzluklarını her fırsatta en üst perdeden dile 
getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL ve KHK rejiminden kay-
naklanan hukuksuzluklara pansuman yapmak yerine, sorunun kaynağına odaklanmak ge-
rektiğini savunmuş ve OHAL döneminde ilan edilen KHK’ların tümünün iptali için kanun 
teklifinde bulunmuştur.10

Bu bağlamda değinilmesi gereken bir diğer konu CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, 
Demokrat Parti ve Gelecek Partisi tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem 
önerisine ilişkin uzlaşma metnidir. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara dair altı muhalefet 
partisinin ortak vizyon ve çözüm ilkelerini içeren söz konusu metnin KHK sorunsalına hiç 
değinmiyor olması dikkatleri çekmektedir.11  

6 Gelecek Partisi, Yeni Adli Yıl Başlarken Kamuoyundaki Hukuk Ve Adalet Beklentilerine Yönelik Görüş Ve Önerilerimiz, 1 Eylül 2020, Son 
erişim tarihi: 16 Nisan 2022
7  Milli Gazete, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken KHK sözleri, 1 Aralık 2019, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
8  Bianet, HDP: Uzun Gözaltı İşkenceye Kapı Aralıyor, 17 Ağustos 2016, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
9  HDP, KHK’lı milletvekillerinden 587 milletvekiline mektup, 11 Ekim 2018, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
10  Evrensel, HDP’den KHK düzenlemelerinin kaldırılması için kanun teklifi, 14 Kasım 2020, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
11  Haberturk, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, 28 Şubat 2022, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.

https://gelecekpartisi.org.tr/duyuru/yeni-adli-yil-baslarken-kamuoyundaki-hukuk-ve-adalet-beklentilerine-yonelik-gorus-ve-onerilerimiz
https://www.milligazete.com.tr/haber/3396695/saadet-partisi-lideri-karamollaoglundan-dikkat-ceken-khk-sozleri
https://www.milligazete.com.tr/haber/3396695/saadet-partisi-lideri-karamollaoglundan-dikkat-ceken-khk-sozleri
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/177888-hdp-uzun-gozalti-iskenceye-kapi-araliyor
https://hdp.org.tr/tr/khk-li-milletvekillerinden-587-milletvekiline-mektup/12446/
https://www.evrensel.net/haber/418850/hdpden-khk-duzenlemelerinin-kaldirilmasi-icin-kanun-teklifi
https://im.haberturk.com/images/others/2022/03/02/A4.p
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İz-
zet Özgenç, katıldığı TV programında somut bir suçla ilişkisi olmayan on binlerce insanın 
evde kalmak, yurtta kalmak, gazeteye abone olmak, bankada hesabı olmak, toplantı veya 
yürüyüşe katılmak gibi soyut ve subjektif kriterler ile mahkum edildiğini ve bunun ciddi bir 
toplumsal mağduriyet doğurduğunu belirtmiş, bu mağduriyetin giderilmesi ve bu kişilerin 
tekrar topluma kazandırılmasına yönelik ise içerik belirtmeksizin toplumsal uzlaşı yasa tasa-
rısı hazırladıklarını ve bunu ilgili yerlere teslim ettiklerini kaydetmiştir.12

DEVA Partisi KHK Eylem Planı:

DEVA Partisi 17 Mayıs 2022 tarihinde yayımladığı KHK Mağduriyetleri Eylem Planı’yla KHK 
sorununa dair görüşlerini ve sorunun çözümüne dair somut tekliflerini ortaya koymuştur.13 
KHK sorununun hukuki temelleri ve çözüm önerileri bağlamında bir siyasi parti tarafından 
ilk kez hazırlanan kapsamlı bir rapor niteliğindeki Eylem Planı dikkatle incelenmeyi hak et-
mektedir. 

Eylem Planı’nın ilk bölümü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK kapsamında alınan 
önlemleri tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte AİHM, AKPM ve Venedik Komisyonu standartları 
çerçevesinde değerlendirmekte ve önlemleri etki, süre ve kapsam yönünden bahsekonu 
standartlarla uyumsuz bulmaktadır. Ayrıca, 15 Temmuz sonrası alınan tedbirlerin ağırlığı ile 
15 Temmuz sırası ve sonrasında ortaya çıkan tehdidin büyüklüğü Eylem Planı’nda kıyas-
lanmakta ve tedbirler orantısız bulunmaktadır. Eylem Planı’nda bu bağlamda dile getirilen 
hususlar raporumuzla uyumludur.

Eylem Planı, 15 Temmuzu müteakip ilan edilen OHAL rejimi ile, darbe girişimi ile alakası 
olmayan pekçok konunun düzenlendiğini belirtmiş, darbe girişimi ve ilgili dönemde ortaya 
çıkan tehditle ilgisi olmayan sayısız kişi, grup ve kurumu olumsuz etkilediğini ve ihraç edilen 
kişilerin yakınlarını da önemli ölçüde mağdur ettiğini kaydetmiştir. İhraç edilenlerin yaklaşık 
%90’ının adli işleme maruz kaldığını belirten Eylem Planı, sözkonusu adli işlemlerin yürü-
tülmesinde ve özellikle terör yargılamalarında öngörülebilirlik, suçta ve cezada kanunilik, 
masumiyet karinesi gibi ceza adaletinin temel ilkelerinin ihlal edildiğini ve adil yargılan-
ma hakkının gereklerine uygun hareket edilmediğini vurgulamıştır. Ayrıca, Eylem Planı kimi 
kamu görevlilerinin devlete sadakat yükümlülüklerini ihlal ettiklerini ve paralel bir hiyerarşik 
yapıyla daha kuvvetli bir ilişki içerisinde olduklarını ileri sürmüş ve bu kişilerin kamu görevine 
iade edilmeyeceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Eylem Planı bu savı, ceza hukukunun genel 
ilkelerine uymadığı ve adil yargılama yapmadığını iddia ettiği ilgili yargısal makamlardan 
sadır olan karar ve hükümlere dayandırmakta ve bu anlamda kendisiyle çelişmektedir.   

Eylem Planı, AİHM ve Venedik Komisyonu’nun karar ve görüşlerine atfen yerel mahkemele-
rin, kişilerin silahlı örgüte üyeliğini değerlendirirken ilgili maddeleri genellikle çok geniş yo-
rumladığı ve oldukça zayıf deliller temelinde keyfi olarak karar verme eğilimi gösterdiği tes-
pitinde bulunmuştur. Bu bağlamda, AİHM ve Venedik Komisyonu’nun bu görüşüne uygun 
düşen yorum ve uygulama Eylem Planı’na göre şu şekilde olmalıdır: “Yoğunluk, süreklilik, 
çeşitlilik içermeyen, organik bağ kavramını karşılamayan, birtakım Anayasal hakların kullanıl-
masından ibaret eylemlerin, hiçbir hukuki dayanağı olmayan “milat” adı altında belirlenen 

12  KHK TV, “KHKLILAR İÇİN HAZIRLANAN KANUN TASLAĞI HÜKÜMETE SUNULDU” ERDOĞAN’IN CEZA HUKUKÇUSU TV 5 DE KONUŞTU, 26 
Ocak 2022, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
13  https://cdn.devapartisi.org/552/KHK-Ma%C4%9Fduriyetleri-Eylem-Plan%C4%B1.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=v38AqjH5fbA
https://cdn.devapartisi.org/552/KHK-Ma%C4%9Fduriyetleri-Eylem-Plan%C4%B1.pdf
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tarihlerden sonra “örgütün hiyerarşisine dahil olmak” kapsamında değerlendirilmesi, suçun 
maddi unsurlarının göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihine ka-
dar toplumda açıkça cebir ve şiddet yanlısı bir politika izlediğine ilişkin bir izlenim oluştur-
mayan örgüte dini saiklerle bağlı olan kesimin, örgütün “silahlı bir terör örgütü olduğunu 
bildiği varsayılarak” cezalandırılması yoluna gidilmesi suçun manevi unsurunun da göz ardı 
edildiğini göstermektedir. Nitekim söz konusu suç, olası kastla işlenemeyeceğinden, kişinin 
doğrudan kastının şüpheden uzak bir şekilde ispat edilmesi, hatta Yargıtay’ın benimsediği 
içtihatlara göre kişide “suç işleme amacının” olduğunun da tespiti gereklidir.”

Bu tespitler oldukça önemli olup, evvelce DEVA Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu’nun 
mevcut terör yargılamalarındaki hukuksuzluklara işaret ettiği “Hukuksuzluğun Sıradanlaşma-
sı: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları” isimli  raporun KHK Eylem Planı’na kaynaklık 
ettiği görülmektedir. 14 

Yukarıda anlatılan hususlar muvacehesinde, Eylem Planı’nda ihraç edilenlerden hakkında 
soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya 
beraat kararı verilmiş kişilerin başvuruları üzerine göreve iade edileceği vaat edilmektedir.

Bununla birlikte, ihraç edilen kamu görevlilerinden %90’ının adli işleme maruz kaldığı dü-
şünüldüğünde, doğrudan göreve iade imkanından yararlanacak kesimin mağdur kitlenin 
önemli ölçüde az bir kısmını teşkil ettiği görülmektedir. Eylem Planı bir yandan mevcut terör 
yargılamalarında ceza hukukunun genel ilkelerine büyük ölçüde uyulmadığı ve adil yargı-
lama yapılmadığı tespitini yaparken, diğer yandan sözkonusu yargılamaları yapan adli ma-
kamların karar ve işlemlerine fazlaca önem atfetmekte ve söz konusu makamlarca mağdur 
edilen KHK’lıları kapsam dışında tutmaktadır.    

Eylem Planı bu kategoride yer alan KHK’lıların mağduriyetlerinin yeniden yargılama ve ka-
nun yararına bozma müesseseleri ile giderileceğini öngörmektedir. Böylelikle, ceza hukuku-
nun temel ilkelerine aykırı bir şekilde keyfi olarak terör yargılamalarına maruz kalan KHK’lılar 
için çözüm adresi olarak, yine bu yargılamaları yapan adli makamlar işaret edilmektedir. 
Ancak, söz konusu adli makamların terör mevzuatının uygulanmasındaki keyfi yorum ve yanlı 
tutumu bırakıp, suçun maddi ve manevi unsurlarına dair yukarıda kayıtlı yorumu benimse-
melerinin nasıl temin edileceği sözkonusu planda açıklanmamıştır.  

Diğer yandan Eylem Planı’ında, hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuş-
turmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilmiş fakat kamu düzeni ve milli gü-
venliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış KHK’lıların eski 
kadrolarına iade edilmeyip, ilgili idarenin uygun göreceği başkaca bir göreve atanmalarının  
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu şekildeki bir düzenleme, göreve iade edilen KHK’lıların 
yetkisiz, işlevsiz ve/veya pasif pozisyonlara atanmasıyla sonuçlanacaktır. Bu yaklaşım, KHK 
sorununu yalnızca ‘kamu görevlisi olmaktan kaynaklanan maddi imkanlardan mahrum kal-
ma’ tanımına indirgemektedir.  

Bu çözüm tarzı esasen halihazırdaki yasal düzenlemelerdeki yaklaşımdan farklı değildir. Zira, 
5 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılmasına yakın OHAL rejimini kalıcı hale getirmeye yönelik 
geçiş hükümleri ihdas eden Hükümet, 7075 sayılı Kanuna “Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel 
kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarına ilişkin karar-

14  Yeneroğlu, M., Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları, Eylül 2021, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022

https://www.mustafayeneroglu.com/wp-content/uploads/2021/10/21109.Teror-Orgutu-Uyeligi-Raporu.pdf
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ların uygulanması” başlıklı 10/A maddesini eklemiş ve yıllar boyu layıkıyla kamu görevi ifa 
eden onbinlerce KHK’lının eski kadrolarına iadesini idarenin takdirine bırakmıştır.   

OHAL Komisyonu’ndan ya da idari yargıdan göreve iade kararı almış, cemaatle üyelik bağı 
olmadığını ispat etmiş, - ki, aksi hal de kanaatimizce suç değildir-  darbeyle hiçbir alakası 
olmayan ve uzun süre ihraç işleminin kaldırılması için mücadele eden memurların ihlal edi-
len haklarının “eski hale getirilmesine” söz konusu yasayla Bakan onayı şartı getirilmesi de 
ayrıca etkili başvuru ve adil yargılanma hakkı ihlalidir.15 Benzer şekilde, DEVA Partisi KHK 
Eylem Planı’ndaki bu çözüm, mevcut düzenlemeler gibi kamu görevlisinin kurumunda kı-
zağa çekilme, mesleki açıdan kariyerinin durması ve halen sakıncalı şekilde damgalanma 
sonuçlarını doğuracak olup, özel hayat hakkı kapsamında meslek ve itibar hakkının bir kez 
daha ihlalini netice verecektir.

15  Kaplankaya H., “KHK ile ihraç edilenler hangi durumlarda AİHM’e başvurabilir?” Euronews, https://tr.euronews.com/2020/07/13/
khk-ile-ihrac-edilenler-hangi-durumlarda-aihm-e-basvurabilir 

https://tr.euronews.com/2020/07/13/khk-ile-ihrac-edilenler-hangi-durumlarda-aihm-e-basvurabilir
https://tr.euronews.com/2020/07/13/khk-ile-ihrac-edilenler-hangi-durumlarda-aihm-e-basvurabilir
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3. BÖLÜM:

TÜRKİYE’DE YARGI SORUNU
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3. YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI SORUNU

Ülkemizde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hiçbir zaman ideal düzeyde olmamıştır. Ancak, 
17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarından itibaren AKP Hükümeti bağımsız yargının varlığını 
kendi ikbali için hayati bir sorun olarak görmüştür. Gelinen noktada 15 Temmuz darbe giri-
şimi bahanesiyle yaptığı tasfiyeler sonrasında Hükümetin hassas olduğu konularda görevini 
ifa edecek bağımsız bir yargıdan söz etme imkanı kalmamıştır. Mevzuat değişiklikleri sonrası 
HSK’nın yeniden dizayn edilen kurumsal yapısı ve işleyişi, 15 Temmuz’un ardından 4 bin 
dolayında yargı mensubunun meslekten çıkarılarak yerlerine ihraç edilenlerden çok daha 
fazla sayıda siyasi bağlantıları olduğu iddia edilen kişilerin alınması, mahkemelerin AİHM ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma gibi hususlarda dirayetli duramamaları, yargı içinde 
siyasal gruplaşmaların gözle görülür hale gelmesi ve OHAL Komisyonu’nun yapısı ve çalış-
ma usulündeki sorunlar Türk yargısının içinde bulunduğu adaleti tecelli ettirme imkan ve 
kabiliyetini yitirme halinin farklı yönlerini teşkil etmektedir.

3.1. HSYK’nın yapısı ve işleyişinin dönüştürülmesi

HSYK Türkiye’de iktidar ve vesayet odaklarının güçlerini konsolide etmek amacıyla nüfuz sa-
hibi olmak istedikleri bir kurum olagelmiştir. Zira bu organ yüksek mahkemelere üye ataması 
yapmanın yanısıra, hakim ve savcıların özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ile yargı ba-
ğımsızlığının sağlanması gibi görevleri yerine getiren bir kurul olup, yargı erki ve mensupları 
üzerinde çok önemli yetkiler kullanabilmektedir.

1982 Anayasası ve 2461 sayılı yasa ile getirilen ilk halinde Adalet Bakanı’nın kurul başka-
nı, Adalet Bakanlığı Müsteşarının doğal üye olduğu dönemde, Yargıtay ve Danıştay’a üye 
atamalarını HSYK yapmakta, HSYK üyeleri ise Yargıtay ve Danıştay’ın Genel Kurullarınca 
belirlenen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanmaktaydı. Bu husus mesleki kooptas-
yon (kast sistemi) olarak nitelenmiştir. HSYK’nın üye tamsayısı ile toplanması gerektiği için, 
Bakan ve Müsteşarın iştirak etmemesi sebebiyle karar alamama durumunda da kalmıştır. 
Ayrıca Kurul kararlarına karşı etkili bir itiraz mekanizması bulunmamakta ve kararları yargı 
denetimine kapalı bulunmaktaydı. Bu sebeplerle, HSYK içinde ve siyasette çeşitli dönem-
lerde pek çok tartışma ve gerilimler yaşanmıştır.16  

2010 Anayasa referandumu ve 6087 sayılı yasa ile kurulan HSYK sisteminde ise, kurulu daha 
bağımsız kılmak için kendi sekretaryasının olması ve kendi bütçesini hazırlayabilmesi husus-
ları kabul edilmiş, üye sayısı artırılmış (22 asil+12 yedek üye), üyelerin seçildiği bürokratik 
kaynaklar çeşitlendirilmiş  ve daha evvel Bakan’da olan denetim ve soruşturma izni verme 
yetkileri Kurul’a devredilmiştir. Üyelerin Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay, Adalet Akade-
misi, adli ve idari yargı hakim ve savcıları tarafından seçilmeleri öngörülen bu düzende, 
hakim ve savcı sınıfından olan 10 asıl ve 6 yedek üyenin ise tüm hakim ve savcıların oy hak-
kına sahip oldukları bir seçimle belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Kurulun idari olarak ise genel 
sekreterlik, genel kurul ve 3 daire halinde çalışması sağlanmıştır. Ayrıca kurulun meslekten 
çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açılmış, diğer kararlarına karşı itiraz ve yeniden inceleme 
başvurusu yapılması mümkün kılınmıştır.17

2010 yılında HSYK’nın yeni bir forma büründürülmesi ve 17-25 Aralık 2013’te yapılan yol-
suzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından, AKP hükümeti ile o dönemki HSYK arasında bir 

16  Keser, H., Niyazioğlu, F., Türkiye’de Hakimler ve Savcılar Kurulu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 Yıl 2011, 
s.125-131.
17  ibid, s.128-151
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gerilim yaşanmaya başlamıştır. Yolsuzluk soruşturmaları sonrasında Adli Yargı Kolluk Yönet-
meliği’ni değiştirerek yapılmakta olan adli soruşturmaların kolluk görevlilerince o yerin en 
üst mülki amirine bilgi verme yükümlülüğü getirilmesine HSYK tarafından açıkça karşı çıkıl-
mış ve bu düzenlemenin Anayasaya, hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğu 
duyurulmuştur.18 Bu sebeple, AKP hükümeti HSYK’nın yapısını değiştirmek istemiş, 6254 
sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapmış, ancak bu yasal düzenlemelerin bir kısmı Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İlk aşamada arzuladığı ölçüde HSYK’yı dizayn edeme-
yen ve planladığı Anayasa değişiklikleri için TBMM’de ilerleme kaydedemeyen AKP, 2014 
yılında hakim ve savcı sınıfından üyelerin belirlenmesi için yapılan seçimde ‘Yargıda Birlik 
Platformu’ adlı grubu her anlamda desteklemiştir. 

2014 yılında yapılan sözkonusu seçim sonrasında, hükümet destekli Yargıda Birlik mensubu 
8 üyenin HSYK’ya katılmasını sağlayan AKP, Adalet Bakanı ile müsteşarının yanısıra Cumhur-
başkanı’nın atadığı 4 üye ve Adalet Akademisi’nden gelen 1 üye de hesaba katıldığında, 15 
asıl üye üzerinden kurulda siyasi nüfuz kullanma imkanına erişmiştir. Bu süreçte bazı AKP’li 
siyasetçiler tehdit olarak algılanabilecek ifadelerde de bulunarak seçim sürecini etkilemeye 
çalışmışlardır.19 Bu seçim döneminde ayrıca AKP hükümetince hakim ve savcı maaşlarına 
zam yapılmış ve bazı hakim ve savcılarla anlaşma sağlanarak (ev, araba gibi) gizli menfaatler 
sağlandığı ileri sürülmüştür.20 Bu yolla, 2014 seçimleri sonrasında oluşan HSYK yapısı, Gülen 
Cemaatine ve AKP’ye muhalif kesimlere mensup oldukları düşünülen hakim ve savcıları fiş-
leme, tasfiye etme veya pasifize etmeye yönelik çalışma yapılmasına, yargı kadro ve pozis-
yonlarının AKP’nin siyasi çıkarlarının temin edilmesine yönelik dizayn edilmesine ve AKP’nin 
arzuladığı kararların yargı tarafından alınabilmesini sağlamaya daha müsait hale gelmiştir. 

15 Temmuz darbe girişiminin sabahında o dönemde tüm yargı kadrosunun yüzde yirmisine 
tekabül eden binlerce hakim ve savcıyı açığa alma kararı alan HSYK 2. Daire Başkanı Mehmet 
Yılmaz’ın şu ifadesi kurulun siyasallaşması ile AKP muhalifi ve/veya Gülen Grubu’na mensup 
olduğu düşünülen hakim ve savcılarla ilgili fişleme çalışmasını gözler önüne sermektedir: 
“15 Temmuz darbe gecesinin sabahında HSYK 2. Daire olarak 2740 hakim ve savcıyı açığa 
aldık. Ancak o liste bir gecede hazırlanmış bir liste değil. Üç yıldır üzerinde çalışıyorduk”.21 
Keza 15 Temmuz hadisesinin sabahında HSYK üyelerinden 5 tanesi üyelikten azledilmiş ve 
takip eden günlerde tutuklanmıştır.

16 Nisan 2017’de yapılan, başkanlık sistemini de getiren tartışmalı Anayasa referandumu 
sonrasında ise, HS(Y)K yeni bir forma bürünmüş ve siyasi iradenin müdahalelerine karşı daha 
da savunmasız hale gelmiştir. Bu değişiklikle kurulun adından “yüksek” ibaresi çıkarılmış, 2 
daire şeklinde çalışması uygun bulunmuş, üye sayısı 13’e düşürülmüş, Adalet Bakanı ve 
Müsteşarı doğal üye olmaya devam etmiş, kalan üyelerden 4’ünün Cumhurbaşkanı, 7’sinin 
de TBMM tarafından seçilmesi sağlanmıştır. TBMM’de AKP ve müttefiki MHP’nin çoğunlu-
ğa sahip olduğu dikkate alındığında HSK üyelerinin büyük çoğunluğunun AKP hükümetine 
sadık kişiler arasından seçileceğini tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu durum, Ana-
yasa’da belirtilmiş temel görevi mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik teminatını güvence 
altına almak olan HSK’nın, tam da bu ilkelerin ortadan kalkmasına hizmet eden bir tarzda 
çalışmasına yol açmıştır. OHAL ilanıyla başlayan dönemde toplamda 4 binden fazla hakim 

18  Çelik, D.B., 16 NİSAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Ankara Üniversite-
si SBF Dergisi, Cilt 73, No. 4, 2018, s. 1069.
19  T24, HSYK Seçimleri, 11 Ekim 2014, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
20  Cumhuriyet, Yargıda tartışılan konut satışı, 19 Şubat 2015, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
21  T24, HSYK 2. Daire Başkanı: Elimizdeki FETÖ listesi bir gecede yapılmadı, 3 yıldır çalışıyorduk, 21 Eylül 2016, Son erişim tarihi: 16 Nisan 
2022.

https://t24.com.tr/konular/hsyk-secimleri,53/2
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargida-tartisilan-konut-satisi-217342
https://t24.com.tr/haber/hsyk-2-daire-baskani-elimizdeki-feto-listesi-bir-gecede-yapilmadi-3-yildir-calisiyorduk,360895
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ve savcının görevden çıkarılmaları, AKP’nin siyasi duruşuna uygun yönde ancak açıkça yasa-
lar ile AYM22 ve AİHM kararlarına aykırı karar alan hakim ve savcılarla ilgili işlem yapılmaması, 
siyasi iradenin hoşuna gitmeyen kararlar alan hakim ve savcıların görev yerlerinin değiştiril-
mesi veya açığa alınmaları23 bu durumu teyit eden örneklerden birkaç tanesidir.  

AİHM’in Polonya Ulusal Yargı Konseyi’nin kuruluşunu düzenleyen yasa hakkında verdiği 3 
Şubat 2022 tarihli Advance Pharma SP. Z. O.O. v. Polonya kararı24 yüksek yargı konseyinin 
bağımsızlığı bağlamında HSK’nin mevcut durumuna ışık tutmaktadır. Bu davada Advance 
Pharma şirketi, hakkındaki bir uyuşmazlığı inceleyecek olan Yüksek Mahkeme Hukuk Dairesi 
(YMHD) üyelerinin Ulusal Yargı Konseyi’nin tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atan-
malarına itiraz etmiş ve YMHD’nin ‘kanunla kurulmuş mahkeme’ olarak görülemeyeceğini 
ve ‘tarafsız ve bağımsız’ olmadığını ileri sürmüştür. Bu kapsamda gözönünde bulundurula-
cak temel husus, Polonya’da yeni bir düzenleme ile Ulusal Yargı Konseyi üyelerinin yargı 
mensupları yerine meclis tarafından seçilmesinin sağlanmasıdır. Ülkedeki koşulları dikkate 
alan AİHM, YMHD’nin yasama ve yürütme erklerinin aşırı nüfuzu altında teşekkül ettiğine 
karar vermiş ve yasayla kurulmuş tarafsız ve bağımsız bir yargı organı  olmadığını belirtmiştir. 
Bu karardan hareketle, Türkiye’de HSK üyelerinin AKP’nin domine ettiği Meclis ile AKP Ge-
nel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçildiği dikkate alındığında, Türk 
mahkemelerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak güven-
celerin ortadan kaldırılmış olduğu ve Türk mahkemelerinin “yasayla kurulmuş mahkeme” 
olarak nitelenmesinin çok güç olduğu söylenebilecektir.

3.2. 15 Temmuz Sonrası İhraç Edilen Yargı Mensupları ve Yerlerine Mesleğe Alınanlar

15 Temmuz sonrası süreçte göreve getirilen yeni hakim ve savcıların sayısı ve profilinin bi-
linmesi, yargıda yaşanan dönüşümü ve yeniden dizaynı anlayabilmek için önem arzetmek-
tedir. 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 14 bin hakim ve savcı mesleğe alınmış olup, bu kişi-
lerin kahir ekseriyetinin kıdemi şu an itibarıyla 5 yılın altındadır. Darbe girişimi sonrasında 
Adalet Akademisi lağvedilmiş, hakim/savcı sınavlarındaki 70 puan barajı OHAL KHK’ları ile 
kaldırılmıştı. Hakim ve savcıların yetersizliği hususunda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 6 
Ocak 2022 tarihinde basına şu açıklamayı yapmıştır: “En büyük sorun, kaliteli hâkim, savcı, 
avukat yetiştirememek. … Hukuk fakültelerinin fazlalığı ortada. Hakim ve savcı yardımcılığı 
müessesesi getirilmeli. Herkes meslek içi eğitimden geçirilmeli.”25 Hakim ve savcıların mes-
leki eğitimden geçmeden kürsüye geçmelerine izin verilmesi, AKP teşkilatlarından avukatlık 
yapan pek çok kişinin hakim ve savcı olarak istihdam edilmesi ve hakim ve savcı mesleğine 
yakışmayan davranış sergileyenlerin sık sık basına yansıması yargının içinde bulunduğu va-
ziyeti göstermektedir. 

Mevcut hal itibariyle, sayıları 23 bin dolayındaki yargı mensuplarının 14 bini (yüzde 61’i) 
tecrübesiz, yeterli ve nitelikli meslek içi eğitimden geçmemiş kişilerden oluşmaktadır.  Bu ki-
şilerin AKP-MHP millet ittifakı ile yakın siyasi görüşte olduklarını tahmin etmek mümkündür. 
Bu itibarla, şu tespit yapılabilecektir: Türk yargısı 15 Temmuz sonrasında nicelik ve nitelik 
olarak köklü ve geriye götüren bir dönüşümden geçmiştir.   

22   T24, AİHM ve AYM kararlarını uygulamamasına rağmen HSK’nın terfi ettirdiği Yargıtay üyesine tazminat davası, 19 Temmuz 2021, Son 
erişim tarihi: 16 Nisan 2022. ; Evrensel, HSK, AYM kararını yok sayan hakimi terfi ettirdi, 27 Eylül 2021, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022. 
23  Bianet, 21 Gazeteci için Tahliye Kararı Veren Hakimler Açığa Alındı, 3 Nisan 2017, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022 ; Anadolu Ajansı, 
FETÖ sanığı Korkmaz’ı tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti, 26 Aralık 2017, Son erişim tarihi:16 Nisan 2022 ; IndyTurk, Alaattin 
Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası veren hakimin görev yeri değiştirildi, 6 Ocak 2021, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022 Cumhuriyet, Yargının içler 
acısı hali: Hakim ve savcı birbirine girdi, 8 Ocak 2022, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022.
24  AİHM, Advance Pharma SP. Z. O.O. v. Polonya, Başvuru no. 1469/20, 3 Şubat 2022, para. 330-335
25  Alican Uludağ, Yargının “eğitimsiz” hâkim ve savcı krizi, DW, 7 Ocak 2022, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022. 

https://t24.com.tr/haber/hsk-nin-islem-yapmayip-terfi-ettirdigi-yargitay-uyesine-tazminat-davasi,966760
https://www.evrensel.net/haber/443711/hsk-aym-kararini-yok-sayan-hakimi-terfi-ettirdi
https://www.evrensel.net/haber/443711/hsk-aym-kararini-yok-sayan-hakimi-terfi-ettirdi
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/185129-21-gazeteci-icin-tahliye-karari-veren-hakimler-aciga-alindi
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/feto-sanigi-korkmazi-tahliye-eden-hakimlerin-gorev-yeri-degisti/101521
https://www.indyturk.com/node/296061/haber/alaattin-%C3%A7ak%C4%B1c%C4%B1ya-17-y%C4%B1l-hapis-cezas%C4%B1-veren-hakimin-g%C3%B6rev-yeri-de%C4%9Fi%C5%9Ftirildi-yarg%C4%B1
https://www.indyturk.com/node/296061/haber/alaattin-%C3%A7ak%C4%B1c%C4%B1ya-17-y%C4%B1l-hapis-cezas%C4%B1-veren-hakimin-g%C3%B6rev-yeri-de%C4%9Fi%C5%9Ftirildi-yarg%C4%B1
https://www.indyturk.com/node/296061/haber/alaattin-%C3%A7ak%C4%B1c%C4%B1ya-17-y%C4%B1l-hapis-cezas%C4%B1-veren-hakimin-g%C3%B6rev-yeri-de%C4%9Fi%C5%9Ftirildi-yarg%C4%B1
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yarginin-icler-acisi-hali-hakim-ve-savci-birbirine-girdi-1898582
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yarginin-icler-acisi-hali-hakim-ve-savci-birbirine-girdi-1898582
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-215388%22%5D%7D
https://www.dw.com/tr/yarg%C4%B1n%C4%B1n-e%C4%9Fitimsiz-h%C3%A2kim-ve-savc%C4%B1-krizi/a-60361859
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3.3 Yargının Siyasallaşması Sorunu

Türk yargısında iktidar blokunda yer alan siyasi partilere yakın kişilerin kadrolaşmasının, mu-
halif kabul edilen yargıç ve savcıların tasfiye edilmesi ve yargı kadrolarının donanımsız kişi-
lerle doldurulmasının yanısıra yargının işleyişinin siyasallaşması da incelenmelidir. Anayasa 
ile adaleti tesis etme görevi tevdi edilmiş olan yargı erkinin bağımsız ve tarafsız olması 
gerekir. Nasıl ki adalet heykelinin gözü bağlıdır, aynı şekilde adalet dağıtmakla vazifeli kişi-
lerin de uyuşmazlıkların tarafı olanları dili, dini, ırkı, statüsü, serveti, gücü, siyasi pozisyonu 
ve diğer özelliklerini dikkate almaksızın objektif, tarafsız ve bağımsız kalabilmesi zaruridir. 

Türk yargısının hemen hemen hiçbir dönemde yürütme erki karşısında tarafsızlığını ve ba-
ğımsızlığını koruyabilmesi ve siyasi partilerin kadrolaşma sahası olmaktan kurtulmasının 
mümkün olmadığı bir hakikattir. Ancak 2014 sonrası dönemde Türk yargısına belki de tam 
manasıyla boyun eğdirilmiş ve yargı kendini savunamaz vaziyete düşmüştür. Bununla birlik-
te yakın dönemde yargı mensuplarının yargı erkinin bağımsızlık ve tarafsızlığı ile onurunu 
korumak için yürütmeye karşı dik duruş sergilediklerinin pek örneği de maalesef bulunma-
maktadır.  

Bu bağlamda 2014 HSYK seçimlerinde Yargıda Birlik Platformu mensubu 8 kişinin seçilmesi 
ve 2017 referandumu ile HSK’nın yapısının üstteki kısımda anlatıldığı üzere değiştirilmesi 
önemli dönüm noktaları olmuştur. Bunlar sayesinde AKP, yürütme organı HSK ve dolayısıyla 
tüm yargı teşkilatı üzerinde kendi çıkarlarına uygun bir yapılanma ve işleyişi sağlama olana-
ğına erişmiştir. TBMM’de seçilen HSK üyelerinin belirlenmesi süreci fiilen adeta -bakan ve 
bakan yardımcısı hariç- 13 üyeli HSK’daki parti kontenjanlarına dönüşmüştür. Siyasi partiler 
arasında yapılan anlaşma sonucu 4 üye AKP+MHP bloku, kalan 3 üyesi ise CHP+İyi Parti 
blokunca belirlenmektedir. Bu durumda, iktidar bloku yaklaşık 10 üyenin seçilmesini kendi 
uhdesinde bulundurmaktadır. Üye seçiminde TBMM’nin halihazırda üçüncü büyük partisi 
olan ama fiilen kontenjan verilmeyen HDP ise haksız bir şekilde süreç dışında bırakılmakta 
ve önerileri gözardı edilmektedir. HDP bu sebeple karma komisyon toplantılarına iştirak 
etmemektedir.     

2014 yılında yargıya ilişkin yapılan yasal düzenlemelerle ve HSYK’nın siyasi nüfuza açık hale 
getirilmesiyle birlikte Yargıtay’a yeni üyeler atanmış ve üyelerin görev yapacağı daireler 
yeniden belirlenmiştir. Ayrıca 16. Ceza Dairesi kurulmuştur. O zamana kadar 9. Ceza Dai-
resi’nin baktığı terör yargılamalarını inceleme görevi de yeni kurulan bu Daireye verilmiştir. 
Bu durum Yargıtay’ın yeniden dizayn edildiğini, 9. Ceza Dairesi’nin içtihat çizgisinin terk 
edilmek istendiğini ve terör yargılamalarına bakacak Yargıtay üyelerinin özel olarak seçilmiş 
olduğunu düşündürtmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde yapılan terör yargıla-
malarının hukuktan uzak biçimde incelendiğine ilişkin sert eleştiriler dikkate alındığında, bu 
değişikliklerin bu davalar için bir anlamda hazırlık niteliğinde olduğu ileri sürülebilecektir. 

Bu uygulamalar sayesinde yargı makamlarına siyasi direktiflerle karar aldırtmak ve muhalif 
kesimlere karşı yargının sopa olarak kullanılabilmesi mümkün olabilmektedir. Terör yasaları-
nın öngörülemez, keyfi ve aşırı geniş bir tarzda yorumlanması, terör davalarının tüm muhalif 
kesimlerin tepesinde Demokles’in kılıcının sallanıp durmasına yol açmaktadır. Mahrum bıra-
kıldıkları hakları için direnenlerin çeşitli suçlamalara maruz kalmaları, 15 Temmuz ve yolsuz-
luk gibi dosyaları objektif ve tarafsız bir şekilde araştıran gazetecilerin susturulmak amacıyla 
tutuklanmaları, Cumhurbaşkanı ve iktidar partisini eleştirenlerin Cumhurbaşkanı’na hakaret 
soruşturmalarına ve yüklü tazminat davalarına muhatap edilmeleri hatta tutuklanmaları bu 
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durumun sonuçları arasında yer almaktadır. Dahası, sözkonusu siyasi nüfuzun tezahürü ola-
rak, mevcut hakim düzenin sakıncalı kabul ettiği kişilerin lehine verilmiş AYM ve AİHM ihlal 
kararları yargı mercilerince uygulanmamaktadır. Keza basına yansıdığı üzere bir HSK üyesi-
nin iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebi üzerine, kendisinden istenen 
bir şeyi yapmaması veya yapmaması arzulanan bir şeyi yerine getirmesi sebebiyle istifa 
etmesi de yargı mensuplarının siyasi güç odakları karşısında direnme güçlerinin olmadığını 
göstermektedir. Hamit Kocabey adlı sözkonusu HSK üyesi istifasının ardından MHP’de hu-
kuk danışmanı olmuştur26.

AKP hükümeti muhaliflerine yönelik olan ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilen 
yargı kararlarının en yenilerinden biri 12 Mayıs 2022 tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi tara-
fından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında alınmıştır. 2012-2017 yılları ara-
sında attığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaret dahil beş ayrı 
suçtan verilen ağır ceza mahkemesi kararı Yargıtayca incelenmiş ve bu suçlardan üç tanesi 
için verilen hapis cezaları onanmıştır.27 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde seçim güvenli-
ğinin sağlanmasına ve CHP İstanbul il teşkilatının Ekrem İmamoğlu’nun adaylık çalışmalarını 
etkili bir şekilde desteklemesine yönelik takdir edilen çalışmalarıyla tanınan Kaftancıoğlu 
hakkındaki bu karar yargının siyasi rakipleri sindirme amacına matuf kullanıldığına işaret 
etmektedir. Sözkonusu kararı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine yaklaşılması bağlamında 
değerlendiren ve muhalefetin etkili seçim çalışmaları yapabilmesine engel olunmasının 
amaçlandığını belirten yorumlar da bulunmaktadır.28    

Muhaliflere karşı yukarıda belirttiğimiz yönde hareket eden yargı erki, hükümetin hukuk dı-
şına çıkan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere yol açan tedbirleri karşısında ise hareketsiz kalmakta, 
adeta kovuşturulması hayati önem arzeden suçlara cezasızlık (impunity) tanımaktadır. Bu 
bağlamda özellikle işkence ve zorla kaybetme vakalarının/iddialarının gereğince soruşturu-
lup kovuşturulmadığı ve sorumlulara hesap sorulmadığı aşikardır. Keza yolsuzluk ve usulsüz-
lüklerin hükümetin yanına kar kalması karşısında pek çok defa muhalefet milletvekilleri bu 
iddiaların üzerine gidecek savcı aradıklarını haykırmaktadırlar.29

AKP iktidarı döneminde yargının siyasi saiklerle karar aldığını ortaya koyan önemli bir gös-
terge AİHM tarafından verilen Demirtaş ve Kavala kararlarıdır. AİHM sözkonusu ihlal ka-
rarlarında adıgeçenlerin siyasi maksatlarla tutuklandıklarını tescil ederek, yargının siyasetin 
sopası olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.  

Siyasi nüfuza bu kadar açık hale gelen Türk yargısının 15 Temmuz sonrası KHK’larla ihraç 
edilmiş kişilerin davasını görürken de objektif bir şekilde hareket etmelerini beklemek bu 
sebeplerle zordur. Zira ihraçlar 15 Temmuz sonrası inşa edilen siyasi ve idari düzenin dizayn 
edilmesine matuf temel tedbirdir ve bu kişilerin kamu görevlerine dönmelerine azami öl-
çüde müsaade edilmemesinin AKP’nin kırmızı çizgileri arasında olduğunu kabul etmek ge-
rekir. Bu sebeple ihraç edilenlerle ilgili davalara bakan mahkemelerin ve yüksek mahkeme 
dairelerinin özellikle belirlenmiş oldukları ve siyasetin çizdiği sınırlar içerisinde kalacak yargı 
mensuplarının buralarda görevlendirilmiş oldukları dikkat çekmektedir.    

26  GazeteDuvar, HSK’den istifa eden Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu, 7 Ocak 2022, Son erişim tarihi: 20 Nisan 
2022.
27  Alican Uludağ, Yargıtay Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasını onadı, DW, 12 Mayıs 2022, Son erişim tarihi: 20 Mayıs 2022. 
28  İsmail Saymaz, Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürülebilir, Halk TV, 16 Mayıs 2022, Son erişim tarihi: 20 Mayıs 2022.
29  GazeteDuvar, Öztrak: Bu bakanı ifadeye çağırabilecek bir savcı arıyoruz, 31 Ağustos 2021, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022 ; Yurt 
Gazetesi, Faik Öztrak: Türkiye’de yürekli bir savcı yok mu?, 28 Eylül 2020, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/hskden-istifa-eden-hamit-kocabey-mhp-genel-baskani-hukuk-danismani-oldu-haber-1548314
https://www.dw.com/tr/yarg%C4%B1tay-canan-kaftanc%C4%B1o%C4%9Flunun-hapis-cezas%C4%B1n%C4%B1-onad%C4%B1/a-61775018
https://halktv.com.tr/makale/kaftancioglunun-parti-uyeligi-dusurulebilir-676933
https://www.gazeteduvar.com.tr/oztrak-bu-bakani-ifadeye-cagirabilecek-bir-savci-ariyoruz-haber-1533447
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/faik-oztrak-turkiyede-yurekli-bir-savci-yok-mu-h162479.html


- 21 -

3.4. AİHM Kararlarının Uygulanmaması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olan Türkiye, mahkemeye bireyler ve taraf 
devletlerce Türkiye aleyhinde insan hakları şikayetlerinde bulunulabilmesini kabul etmiş ve 
AİHS m. 46 uyarınca verilen kararlara uymayı taahhüt etmiştir. Yani AİHM kararlarına uymak 
Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğüdür. Türkiye AİHM kararlarının 
icrasını ve gereken yeniden yargılamaların yapılmasını teminen iç hukukta da gerekli düzen-
lemeleri yapmış bulunmaktadır. 

AKP’nin yargıyı dizayn edip kadrolaştığı 2014 sonrası dönemde uygulanmayan yeni AİHM 
kararları bulunmaktadır. Bunlar arasında halen özgürlükleri ellerinden alınan Alparslan Altan, 
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları en bilinen ihlal dosyalarıdır. AİHM, Alparslan 
Altan ve Hakan Baş kararlarıyla 15 Temmuz’un akabinde tasfiye edilen yargı mensuplarının 
hakimlik teminatlarına aykırı şekilde tutuklandıklarını tespit etmiştir. Üzücüdür ki, Anayasa 
Mahkemesi, 4 Haziran 2020 tarihli Yıldırım Turan kararıyla AİHM bu içtihadına uymayacağını 
ilan etmiştir.30 OHAL döneminde KHK’ya dayanarak işine son verilmiş Hamit Pişkin hakkında 
AİHM’in vermiş olduğu adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğine dair 
karar da Avrupa Konseyi’nin AİHM kararlarının icrasından sorumlu biriminin halen takip et-
mekte olduğu dosyalardan bir başkasıdır.31

Türk mahkemeleri AİHM kararlarını uygulamaktan imtina ederken AKP iktidarının yaptığı 
bazı açıklamalar ve karara uymamaya dair ortaya konan bazı argümanlar bu tutumun siyasi 
iradenin talimatları doğrultusunda benimsendiğini göstermektedir. Bu meyanda, AKP’ye 
yakın bazı hukukçular AİHM kararlarının davaların esası bakımından bağlayıcı olmadığını ile-
ri sürerek, uygulanmayan AİHM Kararlarına bahane üretmeye çalışmaktadırlar.32 Erdoğan’ın 
bu hususta izah edilmesi zor ifadeleri şu şekildedir: “Bizim mahkeme kararlarımızı tanımaya-
nı biz de tanımayız”, “Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz”, “Esasen 
AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez”.33 Öyle ki, Türkiye 
Osman Kavala hakkındaki kararı uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komi-
tesi tarafından hakkında ihlal prosedürü başlatılan Azerbaycan’ın ardından ikinci ülke olarak 
tarihe geçmiştir. Buna rağmen Kavala kararının uygulanmaması duruşunda ısrar edileceği 
yönünde işaretler halen varlığını korumaktadır. Zira AİHM Kavala’nın tutukluluğunun hu-
kuksuz olduğunu ve siyasi saikle gerçekleştirildiğini kesin bir şekilde hükme bağlamışken, 
25 Nisan 2022 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Gezi Parkı davası kapsamında 
Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermekten çekinmemiştir. Söz konusu kararın 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Artık AİHM’lik iş kalmadı. Bitti o iş.”34 diyerek insan hak-
ları hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri yok saydığını yinelemiştir. Bu itibarla, halihazır-
da Türkiye aleyhinde başlatılmış ihlal prosedürü çerçevesinde Türkiye’nin Avrupa Konseyi 
yaptırımlarına maruz kalması ihtimali yüksek bulunmaktadır.

OHAL KHK’ları ile ihraç olunanların kamuya geri dönememelerinin AKP’nin 15 Temmuz 
sonrası inşa ettiği düzenin temel unsurlarından olduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

30  Kaplankaya, H., Turan and Others v. Turkey: Mass Arbitrary Detentions of the Purged Members of Judiciary and the White Flag of the 
Strasbourg, 10 Şubat 2022, Son erişim tarihi: 20 Nisan 2022.
31  Avrupa Konseyi, Main Cases Under Supervision: Turkey, Son erişim tarihi: 14 Şubat 2022. 
32  Kronos, Erdoğan’ın Hukuk Başdanışmanı Uçum: AİHM kararları esas açısından bağlayıcı değil, 3 Aralık 2021, Son erişim tarihi: 16 
Nisan 2022.
33  DW, Erdoğan, ‘Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız’ dediği AİHM’e 3 kez başvurdu, 3 Şubat 2022, Son erişim 
tarihi: 16 Nisan 2022. 
34      GazeteDuvar,Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kavala’ açıklaması: AİHM’lik iş kalmadı, bitti bu iş,  28 Nisan 2022, Son erişim tarihi: 30 Nisan 2022. 

https://opiniojuris.org/2022/02/10/turan-and-others-v-turkey-mass-arbitrary-detentions-of-the-purged-members-of-judiciary-and-the-white-flag-of-the-strasbourg/
https://opiniojuris.org/2022/02/10/turan-and-others-v-turkey-mass-arbitrary-detentions-of-the-purged-members-of-judiciary-and-the-white-flag-of-the-strasbourg/
https://rm.coe.int/mi-turkey-eng/1680a23cae
https://kronos35.news/tr/erdoganin-hukuk-basdanismani-ucum-aihm-kararlari-esas-acisindan-baglayici-degil/
https://tr.euronews.com/2022/02/03/erdogan-bizi-baglamaz-dedigi-aihm-e-kac-kez-basvurdu
https://tr.euronews.com/2022/02/03/erdogan-bizi-baglamaz-dedigi-aihm-e-kac-kez-basvurdu
https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskani-erdogandan-kavala-aciklamasi-aihmlik-is-kalmadi-bitti-bu-is-haber-1562687
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tay’ın KHK’lıların göreve iadesinin teröristlerin kamuya dönmeleri anlamına geldiğini belirt-
mesi35 ve Pişkin kararının halen uygulanmadığı dikkate alındığında, ihraçlarla ilgili AİHM’in 
vereceği yeni ihlal kararlarının da, mevcut siyasi şartlar devam ettiği takdirde, geç uygulan-
ması veya uygulanmaması şaşırtıcı olmayacaktır.  

3.5. Türk Yargı Makamlarının ‘Mahkeme’ Olma Yeterliliği

Raporun girişinde de bahsedildiği üzere, “KHK’lılardan göreve iadelerine ilişkin olarak be-
raat veya takipsizlik alanların iadeleri” gibi bir kıstasın muhalefet partileri tarafından sıklıkla 
dile getirildiğine şahit olunmaktadır. Ancak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlan-
ması halinde, sözkonusu suçlamalara maruz kalanların ve bu suçlardan hüküm giyenlerin 
beraat edeceğine dair en ufak bir kuşkunun olmadığı gözlerden kaçmaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir makamın devlet teşkilatında yargı mercii olarak be-
lirlenmiş ve görevlendirilmiş olmasını o makamın ‘mahkeme’ olarak kabul edilebilmesi için 
yeterli görmemektedir. Zira bağımsız ve tarafsız karar alamayan bir makamın mahkeme 
fonksiyonu icra ettiğini söylemek zordur. 

AİHS’nin 6. maddesi bağlamında suç isnadıyla karşılaşanlar, kanunla önceden kurulmuş, 
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkına sahiptir. Adil yargılanma hak-
kının temini için, evvela ortada AİHM içtihatlarına uygun bir “mahkemenin” mevcut bulun-
ması gerekir. Bir mercii mahkeme olarak kabul etmenin başat kriterleri AİHM’e göre “ka-
nunla önceden kurulmuş”36 ve “bağımsız ve tarafsız”37 olmaktır. Bir organ hususen yürütme 
karşısında bağımsız ve tarafsız değilse, ismi mahkeme de olsa, “mahkeme” olarak kabul 
edilemez.38 Zira, kanunla önceden kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir merci söz konusu de-
ğilse, adil yargılanma hakkı güvence altında alınamayacak ve hukuk adaletle tatbik edileme-
yecektir. Yani adalet dağıtmanın olmazsa olmaz (sine qua non) unsuru bulunmadıkça, ismi 
ne olursa olsun, insan hakları hukuku bağlamında, bir merci mahkeme olma yeterliliğinde 
sayılmayacaktır. Bu nedenledir ki, AİHM, bir mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığına 
karar verdiğinde, başvuranın adil yargılanma hakkına ilişkin diğer şikâyetlerini (çelişmeli yar-
gılama ve silahların eşitliği ilkesi gibi) incelemeye dahi gerek görmemektedir.39

Günümüz Türkiyesinde “Gülen Cemaati” davalarında Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargı 
dahil hiçbir yargı mensubu özgür vicdani kanaatine göre karar verme olanağına sahip değil-
dir. Zira, OHAL ilanı ile birlikte sözde terör örgütleriyle irtibat bahanesiyle tasfiye yolu 667 
sayılı KHK’nın 3. maddesi ile her kademedeki hakim ve savcı için öngörülmüştür. OHAL’in 
sona ermesiyle birlikte benzer hüküm 7145 sayılı Kanunla üç seneliğine tekrar mevzuata 
eklenmiş, bu hüküm sonra bir sene daha uzatılmıştır. Böylelikle halihazırda, derece mahke-
melerinden Anayasa Mahkemesine kadar tüm yargı mensupları her an “FETÖ” bahanesiyle 
ihraç edilme riskiyle karşı karşıyadır. Böyle bir tehdit altında bulunan hakimlerin cemaat üye-
liği davalarında hukuka uygun şekilde vicdani kanaatte bulunmaları olası görünmemektedir.

Yukarıda izah edilen hususlar çerçevesinde Türk mahkemelerinin, özellikle de KHK ve OHAL 
mağdurlarının dosyalarına bakan yargı mercilerinin, bağımsız ve tarafsız karar almalarına 

35  Kronos, Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay, tüm KHK’lıları ‘terörist’ olmakla suçladı, 6 Şubat 2022, Son erişim tarihi: 16 Nisan 2022. 
36  AİHM, Coeme and others v. Belgium; AİHM, Lavents v. Latvia
37  AİHM, D.N. v. Switzerland – Nikolova v. Bulgaria, § 49
38  AİHM, Beaumartin v. France - Chevrol v. France
39  HRD, YARGITAY’IN “KANUNLA ÖNCEDEN KURULMUŞ, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEME” NİTELİKLERİNDEN YOKSUN OLUŞUNA DAİR 
RAPOR, 20 Temmuz 2019, son erişim tarihi: 17 Nisan 2022.

https://kronos35.news/tr/erdoganin-yardimcisi-fuat-oktay-tum-khklilari-terorist-olmakla-sucladi/
https://humanrights-ev.com/icerik_wp/uploads/2019/08/Yargitay-Bagimsizlik-ve-Tarafsizlik-Raporu.pdf
https://humanrights-ev.com/icerik_wp/uploads/2019/08/Yargitay-Bagimsizlik-ve-Tarafsizlik-Raporu.pdf
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mani hususlar ve adaleti yaralayan durum ve kararlar malumdur. Dolayısıyla, son yıllarda ve 
özellikle OHAL ilanı sonrası yapılan müdahalelerle bağımsızlık ve tarafsızlık özelliklerinden 
mahrum ve tabii hakim ilkesine aykırı şekilde defalarca yeniden yapılanan yargı organları, 
AİHS anlamında “mahkeme” olarak kabul görmemeli, bu mahkemelerin kararlarına yargı 
kararı değeri atfedilmemelidir. Keza, KHK’lılar sorununu çözmek isteyen iktidarların KHK’lı-
ları iade etme/etmeme hususunu söz konusu kişiler aleyhindeki mevcut mahkeme karar-
larını temel alarak değerlendirmemeleri, ‘adalet’ ve ‘helalleşme’ vaatleriyle tutarlı duruş 
sergileyebilmeleri için zaruridir. Dolayısıyla, göreve iade için dile getirilen yargı kararlarına 
bağlı olarak teröre bulaşmama kriteri vicdana ve hakkaniyete uygun olmayıp, sadece takip-
sizlik ya da mevcut Türk yargısı tarafından “ak”lananların göreve dönebilmesi yönündeki bir 
çözüm gerçek ve kapsayıcı bir adalet getirmeyecektir.

Raporumuzun bu bölümünde ele aldığımız Türkiye’de yargı sorununa dair DEVA Partisi de 
14 Haziran 2022 tarihinde bir eylem planı yayımlamıştır. Bu eylem planında raporumuzda da 
belirttiğimiz sorunlara yer verilmiş olup, çeşitli çözüm yolları ortaya konmuştur. Buna göre 
DEVA Partisi, adil bir yargı için, ilkokuldan itibaren okullarda hukuk eğitimi verilerek bilinçli 
bireyler yetiştirileceğini, standardın altındaki hukuk fakültelerinin kapatılacağını, çoklu baro 
sisteminin sonlandırılacağını, hakimlik/savcılık sınav sisteminin yeniden düzenleneceğini, 
Anayasa Mahkemesi dahil yüksek mahkemelere üye seçim sisteminin liyakat ve tarafsızlık 
esasına göre yeniden düzenleneceğini, adil ve makul sürede yargılama yapılabilmesi için 
tedbirler alınacağını ve AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının tartışmasız hale getirile-
ceğini vaad etmektedir.
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4. BÖLÜM:

TERÖR YARGILAMALARI
SORUNLARI
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4. TERÖR YARGILAMALARI MAĞDURLARININ DURUMU

15 Temmuz sonrasında Kürtler ve diğer muhalif gruplar da KHK’lar yoluyla mağdur edilmek-
le birlikte, KHK mağduriyetlerin temelinde esasen geniş bir sempatizan ve üye kitlesi barın-
dıran Gülen Grubu’nun (Gülen cemaati) 15 Temmuz’la birlikte bir anda terör örgütü kabul 
edilmesi yatmaktadır. İhraç KHK’larında, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devle-
tin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla 
üyelik, mensubiyet, irtibat ve iltisak ilişkisi içinde olduğu tespit edilenlerin ya da haklarında 
o yönde kanaat oluşturulanların kamu görevinde bir daha istihdam edilmemek üzere kamu 
görevinden ihraç edildiği ya da edilebileceği düzenlenmiştir. Sözkonusu kriterlerden üyelik 
ve mensubiyet ilişkisi aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinde öngörülen 
terör örgütü üyeliği suçu açısından takibat sonucunu da doğurmaktadır. Bu meyanda, Ana-
yasa Mahkemesi E.2018/81, K.2021/45 sayılı kararıyla, ihraç KHK’larından birini onaylayan 
7086 sayılı kanunda yer alan “…üyeliği, mensubiyeti veya…” ifadesini masumiyet karine-
sine aykırı görerek iptal etmiştir. Keza yine Gülen cemaatindeki rolünün daha etkin olduğu 
düşünülenler için terör örgütü yöneticiliği suçundan ceza verildiği de sıklıkla rastlanılan bir 
durumdur. Bunun yanısıra, cemaat soruşturmaları bağlamında kovuşturulanların az bir kısmı 
TCK m. 220’de öngörülen suç örgütüne yardım suçundan da yargılanmaktadır. 

KHK ile ihraç müessesesi Barış için Akademisyenler gibi istisnai gruplar haricinde esasen 
Gülen cemaati sempatizanı ya da üyelerinin veya öyle olduğu varsayılanların tasfiyesini 
amaçladığından, KHK mağdurlarının kahir ekseriyeti cezai takibata da maruz kalmaktadır. 
Bu mağdurların büyük kısmı özünde işlendiği zaman suç olmayan eylemler nedeniyle yar-
gılanmakta ve ceza almaktadır. Bu eylemler esasen cemaatin terör örgütü olarak kabul edil-
mesinden sonra dahi herhangi bir suç unsuru içermemektedir. Bu bağlamda, sadece ceza 
yargısından beraat edenlerin veya haklarında soruşturma olmayanların göreve iadesi söyle-
mi bu toplumsal soruna gerçek ve adil bir çözüm vadetmemektedir.

Cemaat mensubiyetinin terör örgütü üyeliği olarak kabulü ve cemaat üyesi addedilenlerin 
cezai takibe konu olmaları ve cezalandırılmaları aşağıda izah edilecek birçok nedenle huku-
ka aykırı ve ağır insan hakları ihlalidir.

4.1. Gülen Cemaati ile İrtibat ya da Üyelik İlişkisinin Cezalandırılmasında Tarih Sorunu

Hükümetin cemaatle irtibat, iltisak, üyelik ilişkisi içinde bulunanları tasfiyesinin temelinde, 
15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen Cemaati’nin bulunduğu kabulü vardır. Bu ra-
porda bu kabulün doğruluğu tartışılmayıp, doğru olduğu varsayımında dahi, KHK ile ihraç 
müessesesinin ne şekilde işletilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Öncelikle, cemaatin 15 Temmuz öncesinde yargı ve kamuoyu tarafından terör örgütü olarak 
tanınmadığı genel bir kabuldür. Cemaati terör örgütü olarak kabul eden ilk yargı kararı Yar-
gıtay Ceza Genel Kurulu’nun 26.09.2017 tarihli ve  2017/956 E. - 2017/370 K. sayılı kararıdır. 
Her ne kadar bu kararla birlikte, Gülen Hareketi bir terör örgütü olarak yargı kararına konu 
edilmişse de, bu kararın cemaatin terör örgütü olarak kabulüne sebep olan olaylarla, yani 
darbe girişimiyle alakası bulunmamaktadır. Dava, görevi kötüye kullanma suçundan yargıla-
nan iki yargı mensubuna ilişkindir. Prof. Dr. İzzet Özgenç bu davaya ilişkin olarak, “Yargıtay 
16. Ceza Dairesinin, görülmekte olan davaya konu teşkil eden olayın sınırlarını aşarak, söz 
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konusu örgütsel yapının Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ka-
dar çeşitli amaçları olan bir “terör örgütü” değerlendirmesi yapmasının bilimsel ve hukuki 
dayanakları karar metninde gösterilmemiştir.” tespitinde bulunmuştur.40 

Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca silahlı örgüt kabulü; öldürme, yaralama ya da bomba-
lama gibi vahim nitelikli eylemlerin yargılama konusu yapıldığı bir dosyada verilebilir.41 İki 
hakimin görevi kötüye kullanmaları iddiası vahim nitelikli bir eylem olmadığından, cemaatin 
terör örgütü kabul edildiği bu ilk kararda esasen silahlı örgüt kabulü yapılabilmesi mümkün 
değildir. Özgenç’in de vurguladığı üzere sözkonusu dava konusu olaylar darbe girişiminden 
çok öncesine ait olup, bu yargı kararı şeklen cemaati terör örgütü olarak kabul etse de, ob-
jektif bir yargılamada böyle bir maddi sonucun çıkmayacağı açıktır. 

Ayrıca, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Fethullah Gülen hakkında terör örgütü kurmak ve yönet-
mek suçlamasından 5.03.2008 tarihinde verdiği 2007/6083 E., 2008/1328 K. sayılı beraat 
kararı ile birlikte düşünüldüğünde, herhalükarda 15 Temmuz darbe girişimine kadar herhan-
gi bir kimsenin Gülen Cemaatini terör örgütü olarak görmesi mümkün değildir.

OHAL düzenlemeleri çerçevesinde incelemeler yapmak ve temaslarda bulunmak üzere ül-
kemizi ziyaret eden dönemin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in 7 
Ekim 2016 tarihinde açıklanan “Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerin 
İnsan Haklarına Etkilerine ilişkin Memorandum”u bu konuda aklı selimin bir yansımasıdır.42 
Sözkonusu memorandum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) öngörülen haklar ve 
bunları yorumlayan AİHM içtihatları temel alınarak hazırlanmıştır. Anılan memorandumdaki 
görüşlere Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun Türkiye aleyhine verdiği 
çok sayıda ihlal kararında da atıf yapılmıştır. Komiser memorandumunda 15 Temmuz önce-
sinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir vatandaşının o ya da bu şekilde bu hareketle 
bir irtibatı ya da münasebeti olmamış olmasının ender bir durum olduğuna dair genel bir 
kabul söz konusudur.”  tespitinde bulunmuş ve “...bu örgütün terörizm tanımının olmazsa 
olmaz bileşeni olan şiddet kullanma unsurunun, darbe girişimi olana kadar Türkiye toplu-
muna görünür hale gelmediğine dikkat çekmek durumundadır.” diyerek Türkiye’deki resmi 
darbe söylemine sadık kalındığı takdirde dahi vatandaşların 15 Temmuz öncesi cemaatle 
ilişkilerden dolayı cezalandırılmaması gerektiğini ifade etmiştir.43 

40  İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 2018, 11. Baskı, s. 105.
41  Bakınız, Yargıtay CGK,  23/11/1999, 1999/9-274 E., 1999/284 K. ; Yargıtay 9. CD, 05/7/1996 T., 1996/1935 E., 1996/4324 K. ; Yargıtay 
9. CD, 28/02/2002, 2001/2696 E., 2002/431 K. ; Yargıtay 9. CD, 09/02/2000, 1999/1596 E., 2000/82 K.; Yargıtay 9. CD, 09/02/2000, 
1999/1596 E., 2000/82 K.
42  Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerin İnsan Haklarına Etkilerine ilişkin Memorandum, CommDH(2016)35, 7 
Ekim 2016, rm.coe.int/09000016806db768     
43  Komiserin memorandumunda özellikle aşağıdaki paragraflar dikkat çekmektedir:

“20. Bununla birlikte Komiser, bu örgütün terörizm tanımının olmazsa olmaz bileşeni olan şiddet kullanma unsurunun, darbe girişimi 
olana kadar Türkiye toplumuna görünür hale gelmediğine dikkat çekmek durumundadır. Dahası, Yargıtay’ın bu örgütü terör örgütü 
olarak kabul eden nihai bir kararı henüz bulunmamaktadır ki yetkililere göre bu, bir örgütün terörist olarak tanımlanması için Türk 
hukuk sisteminde çok temel bir hukuki işlemdir. Türkiye toplumunun çeşitli kesimlerinde, saikleri ve çalışma yöntemleri konusunda 
derin şüpheler uyandırmış olmasına rağmen, Fethullah Gülen hareketi on yıllar boyunca gelişmeye devam etmiş ve çok yakın tarih-
lere kadar dini kurumlar, eğitim, sivil toplum ve sendikalar, medya, finans ve iş çevreleri gibi Türkiye toplumunun bütün sektörlerinde 
yaygın ve saygın bir varlık gösterme özgürlüğünü kullanmış görünmektedir. 15 Temmuz’dan sonra kapatılan ve bu hareketle bağ-
lantılı pek çok örgütün bu tarihe kadar açık ve yasal olarak faaliyetlerine devam ediyor oldukları da şüphe götürmemektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin herhangi bir vatandaşının o ya da bu şekilde bu hareketle bir irtibatı ya da münasebeti olmamış olmasının ender bir 
durum olduğuna dair genel bir kabul söz konusudur. 
21. Komiser, yukarıdaki değerlendirmelerin FETÖ/PDY’nin yapısı ya da saiklerine ilişkin olmayıp, bu örgüte üyeliği ya da destek 
vermeyi suç kabul ederken yasadışı faaliyetlere iştirak edenler ile örgütün şiddet uygulamaya hazır olduğunun farkında olmaksızın 
harekete sempati besleyen veya destek verenler, ya da hareket ile bağlantılı yasal olarak kurulmuş tüzel kişiliklere üye olanlar arasın-
da bir ayrım yapma ihtiyacına işaret ettiğini vurgulamaktadır. Bu nokta aynı zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından da 
vurgulanmıştır.(...) 
22. Komiser yetkilileri, Fethullah Gülen hareketi ile bağlantılı olsa bile yasal olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren kuruluşlara sadece 
üyelik ya da bu kuruluşlarla irtibatın cezai sorumluluk oluşturmak için yeterli olmadığını ve terör suçlamasının 15 Temmuz tarihinden 
önceki eylemlere geriye dönük olarak uygulanmayacağını sarih biçimde ifade ederek bu korkuları bertaraf etmeye davet etmektedir.” 
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Rasyonel her hukukçunun öngörebileceği üzere Komiser, yasal bilinen ve yasal olarak faa-
liyet gösteren kalabalık bir toplumsal yapıyla kurulan ilişkilerin daha sonra ortaya çıkan bir 
sebepten ötürü suç olarak addedilmesine karşı çıkmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, 2017 yılından itibaren verdiği FETÖ/
PDY davaları kapsamında tutukluluk hakkındaki onlarca görüşte, Avrupa Konseyi İnsan Hak-
ları Komiseri’nin “bu yapıya üyelik ve yardımın cezalandırılması konusunda hukuka aykırı 
eylemlere katılanlarla, hareketle irtibatlı olmakla birlikte hukuka uygun şekilde kurulan ya-
pılanmaların şiddete başvurmaya hazır olmaktan bihaber üyeleri, destekçileri ve sempazi-
tanları arasında bir ayrıma gidilmesi” ihtiyacı yönündeki tespitinin altını çizmiştir.

Keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklama için makul şüphenin yokluğuna karar ver-
diği Atilla Taş kararında, başvurucunun Bugün Gazetesi’ne kayyım atanmasına karşı düzen-
lenen protestoya katılmasının tutuklama sebebi olarak gösterilmesi hususunda, protesto 
gösterisinin düzenlendiği zaman, söz konusu  gazetenin bir terör örgütü tarafından yöne-
tildiğine dair herhangi bir yargı kararı bulunmadığına özellikle dikkat çekmiştir (Atilla Taş/
Türkiye, B.no. 72/17, § 134, 19 Ocak 2021). 

Bu meyanda gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak’ın tutuklandığı anda bir terör örgütüne üye olma 
veya hükümeti devirmeye veya görevlerini engellemeye teşebbüs etme suçlarını işlediğin-
den şüphelenmek için makul gerekçeler bulunmadığı sonucuna ulaşan AİHM bu başvuruda, 
Hükümetin varsayımlarının başvurucunun terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenmek için 
makul nedenlerin varlığını ortaya koyup koyamayacağına ilişkin olarak, ilk etapta, olayların 
vuku bulduğu zamanda tamamen yasal olan bir kitle iletişim organı için çalışma olgusunun, 
ilgili kişinin yazıları ve faaliyetlerinin doğası dikkate alınmadan, tek başına böyle bir örgüte 
üyelik olarak görülemeyeceğini değerlendirmiştir (Ilıcak/Türkiye (no.2), B.no. 1210/17, § 
139, 14 Aralık 2021). 

Yine 17-25 Aralık soruşturmaları hakkında 10 Nisan 2015 tarihinde facebook’ta paylaşım 
yapan Yasin Özdemir’in daha sonra cezalandırılmasına ilişkin kararında AİHM, “olayların 
vuku bulduğu zamanda, grubun bazı yürütme organları tarafından tehlikeli olarak kabul 
edilmesine rağmen, Gülen hareketi üyelerinin bir yasadışı veya terör örgütünün yöneticisi 
ya da üyesi olduğuna dair kesin bir mahkeme kararının bulunmadığını” kaydetmiştir. AİHM 
devamla, “hareketin eğitimsel ve dini bir cemaat mi olduğunun ya da devlet organlarına 
yasadışı sızmayı amaçlayan bir örgüt mü olduğunun, başvurucunun söz konusu yorumları 
yaptığı zaman olan Nisan 2015’te kamuoyunda hararetli tartışmalara konu olduğuna” da 
dikkat çekmiştir (Yasin Özdemir/Türkiye, B.No. 14606/18,§ 40, 07.12.2021).

Çoçuklarının daha sonra kapatılan eğitim kurumlarında eğitim görmeleri ve Bank Asya he-
sap hareketlerinin tutuklama nedenleri arasında sayılan Uluslararası Af Örgütü’nün dönemin 
Türkiye Direktörü Taner Kılıç’ın haksız tutukluluğuna ilişkin başvurusunda AİHM, anılan ban-
kanın olayın gerçekleştiği zaman yasal bir banka olduğuna ve kapatılan eğitim kurumlarının 
faaliyet tarihinde yasal olarak idare edildiklerine dikkat çekmiştir  (Taner Kılıç (2)/Türkiye, 
B.no. 208/18,  § 104, 31 Mayıs 2022). 

Özetle, Gülen Cemaatinin terör örgütü olarak kabul edildiği bir yargı kararının bulunma-
dığı 15 Temmuz öncesi dönemde cemaatle kurulan ilişkilerin her halükarda  terör örgütü 
üyeliğiyle ilişkilendirilmesini Avrupa İnsan Hakları Komiseri, BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma 
Grubu ve AİHM hukuka uygun bulmamaktadır. 
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4.2. Suç Delili Sayılan Haller

Gülen Cemaati üyeliği nedeniyle terör örgütü üyeliği suçlamasına maruz kalanların aleyhine 
delil olarak gösterilen olgular genel hatlarıyla şu şekildedir:

KHK’lar ile kapatılan cemaat tarafından kurulduğu varsayılan sendikalara, vakıflara, dernek-
lere üyelik, cemaat gazetesine abonelik, cemaatle irtibatlı olarak bilinen yayın organlarını 
takip etme veya bunların internet sitelerine erişme, cemaatin kurduğu sivil toplum örgütü 
olarak bilinen Kimse Yok Mu derneği gibi yardım kuruluşlarına yardım etme, cemaatle bağ-
lantılı olduğu düşünülen şirketlere ortak ya da yönetici olma, cemaatle irtibatı olduğu var-
sayılan ticari şirketlerde ya da müesseselerde çalışma, cemaat okulu, eğitim kurumu ya da 
üniversitesi olarak bilinen OHAL ile kapatılan müesseselerde eğitim alma veya bu kurumlara 
çocuğunu gönderme, Bank Asya’da hesap sahibi olma ya da bu bankaya para yatırma, 
cemaat sohbetlerine gitme, cemaat evinde kalma, Digitürk aboneliğinin iptali ve Bylock 
kullanıcısı olma, (Gizli tanık Garson ve benzeri) fişleme listelerinde yer alma, hakkında terör 
örgütü üyeliği soruşturması/şüphesi/kararı bulunan kimselerle telefon görüşmesi yapmış ol-
duğuna dair HTS kaydı bulunması, ankesörlü telefondan ardışık aranma.

Terör örgütü üyeliği nedeniyle yargılama amacıyla kullanılan bu kriterler ihraç işlemi için 
evleviyetle kullanılmaktadır. Tabii ki, bu kriterlere benzer başkaca olgu ve veriler de cezalan-
dırma ve ihraç için gündeme gelebilmektedir. 

4.3. Ceza Kanunu’nun Öngörülemez Yorumu ve Suçta ve Cezada Kanunilik

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ilk maddesine göre bireyin “terör” suçlamasıyla 
karşılaşabilmesi için herşeyden önce “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, 
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle” bir eylemde bulunmuş olması gerekmektedir. 
Bahsolunan FETÖ/PDY yargılamaları mağdurlarının neredeyse tamamı hayatı boyunca şid-
dete bulaşmamış insanlardır. Terör örgütü üyeliği atfına dayanak yapılan eylemlerin hiçbiri 
Ceza Kanununda öngörülen herhangi bir suça da tekabül etmemektedir.

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu sözkonusu kriterleri birçok kararında 
ele almış ve bu olguların herhangi bir suç unsuru içermediğini ortaya koymuştur. 

Bu kapsamda Çalışma Grubu, 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Vali Yardımcısı Mestan Yay-
man’ın FETÖ/PDY örgütü üyeliği nedeniyle tutuklanmasına ilişkin başvurusunda44, başvuru-
cu hakkında ileri sürülen 2013 yılında cemaat sohbetine katılma ve Bylock kullanma eylem-
lerinin ne şekilde hukuka aykırı olduğunun Hükümet tarafından ortaya konamadığını ifade 
etmiştir (§ 86). Aynı başvuruda Çalışma Grubu, Hükümetin, başvurucu Yayman’ın yalnızca 
Bylock gibi sıradan bir haberleşme uygulaması kullanmasının ne şekilde yasadışı suç eylemi 
teşkil ettiğini gösteremediğini kaydetmiştir (§ 87).

Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, OHAL KHK’sı ile kapatılan Gediz Üniversitesi’nde öğre-
tim üyesi olan Doç. Dr. Ahmet Çalışkan’ın FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle keyfi tutukluluğuna 
dair başvurusunda45, cemaat kolejinden mezun olma, yurtdışında eğitim alma, Gediz Üni-
versitesi’nde çalışma, Bank Asya’da hesap sahibi olma gibi aleyhine delil olarak gösterilen 
hususların sıradan faaliyetler olduğunu ve Hükümetin Çalışkan’ın bir suç örgütü destekçisi 
olduğunu gösteren yasadışı bir eylemini ortaya koyamadığını belirtmiştir (§ 82). 

44  A/HRC/WGAD/2018/42
45  A/HRC/WGAD/2018/43
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Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesiyken 672 sayılı KHK 
ile ihraç edilen Doç. Dr. Muharrem Gençtürk’ün FETÖ/PDY üyeliği bahanesiyle keyfi olarak 
tutuklanması kapsamında yaptığı başvuruda46, Hükümetin Bylock’un genel olarak cemaat 
tarafından kullanıldığına dair açıklamalarının, başvurucunun iddia edilen Bylock kullanımı-
nın ne şekilde bir suç eylemi olduğuna ilişkin detaylı bir izah getiremediğini kaydetmiştir 
(§ 81). Çalışma Grubu, Hükümetin, başvurucu Gençtürk’ün yalnızca Bylock gibi sıradan bir 
haberleşme uygulaması kullanmasının ne şekilde yasadışı suç eylemi teşkil ettiğini göstere-
mediğini kaydetmiştir (§ 85).

İhraç edilmiş hakimler Melike ve Mehmet Fatih Göksan’ın Çalışma Grubu’na başvurusun-
da47 Hükümet, Bylock kullanımının suç delili sayılmasına dair Türk yargısının gerekçelerine 
dayanan ayrıntılı görüşlerini sunmuş, Çalışma Grubu ise, Hükümetin ayrıntılı tezlerinin iddia 
edilen Bylock kullanımının ne şekilde suç eylemi görüldüğünü anlatmaya yetmediğini be-
lirtmiştir (§ 72). Bylock kullanımının neden suç eylemi olduğunun özel olarak izahının yoklu-
ğunda, başvurucuların tutukluluğunun “keyfi” olduğuna hükmetmiştir (§ 81). 

Sözkonusu başvuruda FETÖ/PDY davaları tutuklularının onuncu davasını gören Çalışma 
Grubu, tüm bu davalarda başvurucuların tutukluluklarının keyfi olduğunun ve siyasi veya 
diğer görüşleri nedeniyle hedef haline getirildiklerinin altını çizmiştir (§ 91). 

Hükümetin Bylock deliline yaklaşımının farkında olan Çalışma Grubu, bu temel soruna ulus-
lararası hukukun cevabını vermekle yetinmiş, başvurucuların aleyhine yöneltilen cemaat ev-
lerinde kalma ve hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlanma gibi iddiaları ise ayrıca incelemeye 
gerek görmemiştir. Çalışma Grubu, 10 sene önce cemaat evinde kalma gibi iddialara mu-
hatap olan başvurucuların ‘FETÖ’ üyeliğine hükmedilmesine yeterli delil bulunmadığını ve 
yalnızca Bylock gibi sıradan bir haberleşme programı kullanmanın ne şekilde bir yasadışı suç 
eylemi olduğunun anlatılamadığını tekrar etmiştir (§ 78).

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin (MSHS) 9(2) maddesine göre, tu-
tuklanan kişiye suç işlendiğine dair olgusal bilgiler dahil olmak üzere tutuklama sebeplerinin 
bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Çalışma Grubu, Hükümetin başvurucuların tutuklanmala-
rını haklı kılan bir delil sunmadığını ortaya koymuştur. Yalnızca Bylock deliline dayanıldığına 
dikkat çeken BM organı, bu durumda, tutukluluğun “makul ve gerekli olma” kriterlerini 
karşılamadığına hükmetmiştir (§ 68-69). 

Çalışma Grubu, etkin pişman bir tanığın hakkında Bylock kullanıcısı olduğu, cemaatin yö-
neticileriyle görüştüğü ve Bank Asya’ya para yatırdığına dair ifadede bulunduğu, 672 sayılı 
KHK ile ihraç edilen öğretmen Akif Oruç’un başvurusunda48 da benzer bir tespitte bulun-
muş, tutukluluğun “makul ve gerekli olma” kriterlerini karşılamadığına karar vermiştir (§ 
78-80). Hükümetin, Bylock kullanımı ve Bank Asya’ya para yatırmanın neden bir suç eylemi 
olduğunu gösteremediğini ortaya koymuştur (§ 83). Faruk Serdar Köse’nin başvurusunda49 
da bu hususun altı çizilmiştir (§ 69-71).

Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, gazete ve dergi aboneliği, bazı kitapları alma, Gülen 
Cemaatiyle irtibatlı sendika ve derneklerde çalışma, sosyal toplantı ve faaliyetlere katılma, 
Bank Asya’da hesap sahibi olma ve Bylock uygulamasını telefonuna indirme gibi sıradan 

46  A/HRC/WGAD/2018/44
47  A/HRC/WGAD/2019/53 
48  A/HRC/WGAD/2020/29
49  A/HRC/WGAD/2020/30. 
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eylemlere dayanan Gülen Cemaatiyle irtibat veya birliktelik iddiasıyla tutuklanan öğretmen 
Ercan Demir’in başvurusunda50, Hükümetin başvurucunun gerçekten FETÖ/PDY üyeliğini 
ispat eden bir delil sunmadığını belirtmiştir (§ 68-69). Böylelikle, Çalışma Grubu cemaatle 
yaygın olan ilişkilerin terör örgütü üyeliğine delil olarak kullanılmasına karşı çıkmıştır. Çalış-
ma Grubu ayrıca, Hükümetin Gülen Cemaati kurumlarında çalışma ve toplantılarına katılma-
nın neden suç eylemi olarak görüldüğünü açıklayamadığını kaydetmiştir (§ 73). 

Çalışma Grubu, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Levent Kart’ın baş-
vurusunda51, başvurucunun Gülen Cemaatiyle ilişkisinin Fatih Üniversitesi’nde çalışma, 
Bank Asya’da hesap sahibi olma ve mobil haberleşme uygulamaları kullanma gibi gündelik 
sıradan faaliyetlerle delillendirildiğini kaydetmiş ve Hükümetin bahsekonu faaliyetlerin ne 
şekilde suç eylemi olarak kabul edildiğini açıklayamadığına hükmetmiştir (§ 53). Bir üniver-
sitede dekan olmanın tamamen hukuka uygun olduğunu belirten Çalışma Grubu, bu eylemi 
“FETÖ” üyesi olmaya eşitlemeye yönelik herhangi bir delilin sunulmadığını kaydetmiş (§ 
56) ve Bylock ve Bank Asya’ya ilişkin yaklaşımını tekrar etmiştir.

Ezcümle, Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Bylock gibi Türk yargısı tarafından kutsal ve 
dogmatik bir delil kabul edilen ve tartışılmayan bir delilin suç işlendiğini göstermediğini 
ortaya koymuştur. Bunun yanısıra cemaatin yasal olarak faaliyet gösterdiği dönemlere ait 
faaliyetlerin de suç unsuru içermediğini tespit etmiştir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi de başta Bylock olmak üzere cemaat üyeliği dav-
alarında delil olarak kullanılan Bank Asya’ya para yatırma kriterini suç delili olarak kabul et-
memiştir. İnsan Hakları Komitesi, İsmet Özçelik ve Turgay Karaman’ın başvurusunda52, İsmet 
Özçelik’in tutukluğuna temel olarak sadece Bylock uygulaması kullanma ve Bank Asya’ya 
para yatırma delillerinin gösterildiğini tespit etmiştir. Bu nedenlere dayanan tutukluluğun 
“makul olma ve gereklilik” kriterlerini taşımadığını belirtmiş ve bu nedenlere dayanan tu-
tukluluğun Sözleşme’yi ihlal ettiğini ortaya koymuştur (para. 9.4.).  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yalnızca Bylock kullanma iddiasıyla tutuklanmanın ince-
lendiği Akgün kararında, “Mahkeme, ilke olarak, yalnızca şifreli bir iletişim aracı indirmenin 
veya kullanmanın veya herhangi bir mesaj alışverişinin özel mahiyetini koruma biçimine 
başvurmanın, tek başına, objektif bir gözlemciyi yasadışı veya suç teşkil eden bir faaliyet 
sözkonusu olduğuna ikna edebilecek bir unsur teşkil edemeyeceğini vurgular. Esasen, yal-
nızca şifreli bir iletişim aracının kullanımının, ancak alınıp gönderilen mesajların içeriği veya 
bunların alınma ve gönderilme bağlamı gibi ilgili diğer unsurlar tarafından desteklenmesi 
durumunda, objektif bir gözlemciyi kullanıcısının suç örgütü üyesi olduğundan şüphelen-
mek için makul bir nedenin varlığına iknaya elverişli kanıtlardan bahsedilebilir”. tespitinde 
bulunmuştur (Akgün/Türkiye, B.no. 19699/18,  § 173, 21 Temmuz 2021). Mahkeme devam-
la, başvurucunun Bylock kullanıcısı olduğuna dair basit bir Emniyet raporunun, “…başvuru-
cunun gerçekten ByLock’u kendisine isnat edilen suçu teşkil edebilecek bir şekilde kullan-
mış olduğu konusunda, tek başına objektif bir gözlemciyi ikna edebilecek makul şüphelerin 
varlığını gösteremeyeceği kanaatindedir” sonucuna varmış (§ 181) ve Sözleşme’nin  5 § 1 
maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

50  A/HRC/WGAD/2019/79.
51  A/HRC/WGAD/2020/66. 
52  CCPR/C/125/D/2980/2017. 
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Uluslararası Af Örgütü’nün dönemin Türkiye Direktörü Taner Kılıç’ın haksız tutukluluğuna 
ilişkin başvurusunda AİHM, yukarıda bahsedilen Akgün kararındaki tespitleri teyit etmiştir. 
Buna ilaveten, “başvurucunun FETÖ/PDY örgütüne üye olma suçunu işlediğine yönelik 
şüphelerin temelindeki belirleyici hususun “sorgu sonucu” adlı Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen ve ilk bağlantının tarihini belirten özet bir belge” olduğunu hatırlatan  Mah-
keme, “yerel makamların neye dayanarak ve özellikle hangi verilerden hareketle böylesine 
bir sonuca vardıklarını gösteren herhangi bir açıklama olmadan, ham bir tespit söz konu-
sudur. Dolayısıyla bu belge ne dayanak yapılan verileri içermekte ne de söz konusu verilerin 
ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin bilgi vermektedir” sonucuna ulaşmıştır  (Taner Kılıç (2)/
Türkiye, B.no. 208/18,  § 108, 31 Mayıs 2022). 

Ne tutuklama anında, ne de sonrasında başvurucunun tutuklandığı suçu işlemiş olabi-
leceğine dair objektif bir gözlemciyi ikna edebilecek makul şüphenin bulunmadığını be-
lirten AİHM Sözleşme’nin  5 § 1 maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir (§§ 110-114). 

Böylelikle AİHM, Türk yargısının mevcut yorumlarının aksine, Bylock kullanıcısı olma iddiası-
na dayanak zayıf delillerin ilgilinin suç işlediğine dair makul şüphe oluşturmayacağını ortaya 
koymuştur. İlgilinin suç işlediğine dair tutuklanmasını gerektirecek makul şüphenin yokluğu 
halinde, aynı dosyada aynı delillerle beraat kararı verilmesi zaruridir. 

Taner Kılıç davasında AİHM’in yaptığı hayati önemdeki yeni tespit ise, yerel mahkemelerin 
tutukluluk konusunda dikkate aldıkları diğer delillerdir. Başvurucunun, zaman gazetesi ve 
benzeri yayınlara abone olması, kız kardeşinin eşinin Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni 
yardımcısı olması, çoçuklarının daha sonra kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan eği-
tim kuruluşlarında eğitim görmeleri ve başvurucunun Bank Asya hesap hareketleri tutukla-
ma nedenleri arasında sayılmıştır. 

AİHM bu unsurların, “başvurucunun yasadışı bir örgüte mensup olduğunu gösteren bir 
belirtiler bütünü olarak kabul edilemeyeceğini” ifade etmiştir. Mahkeme, kapatılan eğitim 
kurumlarının faaliyet tarihinde yasal olarak idare edildiklerinin ve Bank Asya hesabı hakkında 
aleyhe alınan bilirkişi raporunun, başvurucunun çocuklarının okul ücretlerinin ödenmesi için 
bu hesabın açıldığı ve hesabın kullanımında herhangi bir anormallik tespit edilemeyeceği-
ne ilişkin ifadeleriyle çelişecek nitelikte olmadığının altını çizmiştir. Anılan bankanın olayın 
gerçekleştiği zaman yasal bir banka olduğuna dikkat çeken AİHM, başvurucunun “hesabı 
aracılığıyla yasadışı bir örgütün suç faaliyetlerini finanse etmesine yardımcı olduğuna dair 
en ufak bir unsurun bulunmadığını gözlemlediğini” dile getirmiştir (§ 104). 

AİHM, “Bylock kullanımı iddiası dışında, başvurucunun suçlandığı diğer eylemlerin, ilgilinin 
isnat edilen suçu işlediğine dair makul bir şüpheye yol açmayan, basit ve dolaylı unsur-
lar olduğu kanaatinde” olduğunu ve bu eylemlerin suçun manevi unsurunun yokluğunda 
“yasallık karinesinden yararlanacağını” kaydetmiştir (§ 105). “Bir tutukluya atfedilen eylem 
veya olguların, meydana geldikleri sırada suç teşkil etmiyorsa, makul şüphenin kuşkusuz 
söz konusu olmayacağını” vurgulayan AİHM böylece, sonradan kapatılan okullara çocuğu-
nu gönderme, cemaatle iltisaklı bilinen yayınlara abonelik ve suç faaliyetlerini finanse etme 
amacı dışındaki Bank Asya hareketlerinin tutuklamaya dayanak teşkil etmeyeceğini hükme 
bağlamıştır. Bu sebeplerin terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet kararına dayanak yapılma-
sının ise yine AİHM tarafından suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı bulunacağı tebarüz 
etmiştir. 
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AİHM Nazlı Ilıcak davasında, “mevcut davada başvurucunun tutuklu yargılanmasına karar 
veren yetkililerin izlediği mantık olan başvurucunun bazı kitle iletişim araçlarında gazeteci 
olarak çalışmasının ve kamuoyunu ilgilendiren konulardaki makale ve röportajlarının terör 
örgütüne ait faaliyetler olarak görülmesi olayların kabul edilebilir bir değerlendirmesi ola-
rak düşünülemez” kararına varmıştır (Ilıcak/Türkiye (no.2), B.no. 1210/17, § 143, 14 Aralık 
2021). AİHM devamla, “başvurucunun gazeteci veya televizyon programlarının yapımcısı 
olarak çalıştığı medya tarafından maaşlarının ödenmesine tekabül eden mali belgelerin, 
tutarlarının alışılmış ve ortak niteliği göz önüne alındığında, profesyonel bir gazeteciyle 
işverenleri arasındaki bağ dışında bir taahhüdün varlığını kanıtlayamayacağını değerlen-
dirmiştir” (§ 153). Böylelikle, yasal olarak faaliyet gösteren cemaat kurumlarında çalışma 
olgusunun terör örgütü üyeliğiyle ilişkilendirilemeyeceği ortaya konmuştur. 

Yine Ilıcak davasında AİHM, “başvurucunun daha sonra ceza kovuşturmasına konu olan ba-
sında çalışan kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri, içeriğine ilişkin herhangi bir suçlayıcı delil 
bulunmadığı takdirde, bir gazetecinin meslek hayatının normal seyrine uygun hareketlerdir 
ve başvurucuya isnat edilen suçları işlediğinden şüphelenmek için makul gerekçeler olarak 
kabul edilemez” (§ 152) sonucuna ulaşararak FETÖ/PDY yargılamalarında sıklıkla başvuru-
lan bir delil olan HTS kayıtlarının atfedilen suçu ispat etmeyeceğini ortaya koymuştur. 

Öte yandan AİHM, FETÖ/PDY yargılamaları mağdurlarının hüküm giydiği TCK’nın 314. ve 
220. maddelerinin, Türk yargısının makul yorum ve uygulama sahasının dışına çıkması ve 
şiddete bulaşmamış, teşvik etmemiş ya da çağrıda bulunmamış kişileri terör örgütü üyeli-
ğinden cezalandırması nedeniyle, bu kanun maddelerinin “öngörülebilir” olmadığına, yani 
sözkonusu yasal dayanakların “kanun kalitesi”nde olmadığına hükmetmiştir. Bu tür davaları 
incelerken AİHM, öncelikle verilen cezanın mağdurun “ifade özgürlüğü” gibi kanunla sınır-
landırılabilir bir hakkına müdahale ettiği hallerde, genellikle ilgili ceza kanununun öngörü-
lebilir olmadığını tespit ederek ilgili hakkın ihlal edildiğine hükmetmekle yetinmeyi tercih 
etmiştir. Türk yargısının Strazburg Mahkemesi tarafından verilen bu mesaja uygun şekilde 
içtihatlarını düzeltmemesi sonucunda AİHM, bu sorunu artık bir hukuk devleti için çok ağır 
bir ihlal olan suçta ve cezada kanunilik sorunu olarak da ele almaya başlamıştır.

AİHM, 14 Kasım 2017 tarihinde verdiği Işıkırık/Türkiye (B. no. 41226/09, § 70) kararında, 
PKK’lı dört kişinin cenazesine katılarak, zafer işareti yapma ve slogan atma sonucu “örgüt 
üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla TCK m. 220/6 uyarınca 6 yıl 3 
ay hapis cezası alan başvurucunun davası kapsamında TCK m. 220/6 lafzının ve yerel mah-
kemeler tarafından yorumlanıp uygulanış biçiminin çok geniş olduğuna, bu nedenle ilgili 
maddenin öngörülebilir kanun maddesi olmadığına karar vermiştir.

Keza AİHM, 10 Temmuz 2018 tarihinde, Türkiye’de TCK m. 220/7 uyarınca “örgüt içindeki 
hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddi-
asıyla yargılanan ve hapis cezasına mahkûm edilen kişiler için çok önemli iki karar vermiştir. 
Bir siyasetçi olarak 10 tane eyleme katıldığı, bu eylemlerde Kürtçe konuşmalar yaptığı, Ab-
dullah Öcalan’a “sayın” dediği için bir kişiye önce 6 yıl 3 ay daha sonra kanun değişikliği ile 
5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildiği İmret/ Türkiye (B. no. 57316/10, § 59) kararında ve 
başvuruculara değişik tarihlerde düzenlenen iki eyleme katıldıkları, MLKP sloganları attıkları, 
üzerinde ESP ve SGD yazan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, 7 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay 
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hapis cezası verildiği Bakır ve diğerleri/Türkiye (B. no. 46713/10, § 69) kararında AİHM, TCK 
m. 220/7 lafzının ve yerel mahkemeler ve Yargıtay’ın 9. Ceza Dairesi tarafından yorumlanıp 
uygulanış biçiminin çok geniş olduğuna, bu nedenle ilgili maddenin öngörülebilir bir kanun 
olmadığına karar vermiştir.

AİHM, bu içtihadını 3 Aralık 2019 tarihli Parmak ve Bakır/Türkiye (B. No. 22429/07 ve 
25195/07, § 77) kararıyla daha ileri bir noktaya taşımıştır. BPKK/T terör örgütü üyeliğinden 
TMK 7/1 uyarınca terör örgütüne üye olmak suçundan iki yıl altışar ay hapis cezasına çarp-
tırılan başvurucuların davasında ilk kez terör örgütü ilan edilen oluşuma ait üyelik ve “ma-
nevi cebir” nosyonunun TMK kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle “Mahkeme, ayrıca, 
terörizmin evrensel olarak kabul gören bir tanımının bulunmadığının farkındadır. Ancak, bu 
durum, terör suçlarının kovuşturulması ve cezalandırılması söz konusu olduğunda, Sözleş-
me’nin 7. maddesinde yer alan ve ceza hukuku alanında yeni veya genişletici yargısal yo-
rumlara ilişkin makul sınırlar içeren temel güvencelerin uygulanmasının duracağı anlamına 
gelmemektedir. Yerel mahkemeler, bir suçun unsurlarını, öngörülebilir ve özüyle uyumlu 
kılacak şekilde açıklığa kavuşturmak için özel bir özen göstermelidir. Somut davanın koşul-
larında, yerel mahkemeler, haksız bir şekilde, Sözleşme’nin 7. maddesi güvencelerine aykırı 
olarak, ceza kanununun kapsamını başvurucuların davasına genişletmiştir. Dolayısıyla, söz 
konusu hüküm, her iki başvurucu bakımından ihlal edilmiştir.” tespitinde bulunan AİHM, 
suçta ve cezada kanunilik prensibini öngören Sözleşme’nin 7. maddesinin ihlal edildiğine 
hükmetmiştir.

15 Eylül 2020 tarihli Ragıp Zarakolu/Türkiye (B. no. 15064/12) kararında AİHM, BDP siyaset 
akademisinde ders verme nedeni temelinde KCK operasyonları kapsamında TCK m. 220/7 
uyarınca tutuklanan başvurucunun davasında, benzer şekilde, “BDP’nin ya da bu partinin 
Siyaset Akademisi’nin bazı üyelerinin yasa dışı bir örgütün parçası oldukları yönündeki id-
dia, başvurucunun terörle ilişkili bir suç işlemiş olabileceği konusunda objektif bir gözlem-
ciyi ikna etmek için yeterli kabul edilemez.” tespitinde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre 
başvurucu aleyhine ileri sürülen deliller, “başvurucuya atılı olay ve olguların, Sözleşme’yle 
bilhassa 10 ve 11. maddelerle güvence altına alınan hakların ilgili tarafından kullanılmasıyla 
ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır” (§ 45).

Mahkeme’nin şu ifadeleri Türk yargısının ceza davalarında ne kadar hukuk dışına çıktığını 
göz önüne sermiştir: “Bu değerlendirmeler ışığında, Mahkeme somut olayda, ulusal ma-
kamlar tarafından ileri sürülen yasal hükümlerin, başvurucunun maruz kaldığı özgürlükten 
yoksun bırakmayı usulsüz ve keyfi kılma noktasında makul şekilde yorumlanmadığı ve uy-
gulanmadığı kanaatindedir” (§ 46). Bu tespitle birlikte, ifade özgürlüğü incelemesi kap-
samında Mahkeme, ceza yasasındaki sözkonusu maddenin “kanun niteliğinde olmadığı” 
sonucuna ulaşmıştır (§ 79). 

22 Aralık 2020 tarihinde AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş/Türkiye (B. no. 14305/17, 
§ 337) kararında, “Mahkeme Sözleşme’nin 10. maddesi kapsamında mevcut davanın yerel 
mahkemelerin bir kimsenin terör örgütü üyeliğine oldukça zayıf delillere dayanarak ka-
rar verme eğilimini teyit ettiğini zaten tespit etmiştir (bkz. yukarıda § 280). Mahkeme, bu 
başlık altında, Ceza Kanunu’nun 314. maddesince başvurucunun tutukluluğuna dayanak 
olabilecek eylemlerin kapsamının çok geniş olduğunu ve bu nedenle, yerel mahkemeler 
tarafından yorumlanmasıyla birlikte ele aındığında söz konusu hükmün içeriğinin, ulusal 
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makamlar tarafından yapılan keyfi müdahaleye karşı yeterli koruma sağlamadığı sonucuna 
varmıştır. Bu kapsamda, Mahkeme mevcut davada yorumlandığı ve uygulandığı şekliyle 
söz konusu terör suçlarının “öngörülebilir” olmadığına karar vermiştir. Mahkemeye göre bu 
görüş başvurucunun konuşmalarına ilişkin suçlamalar için de eş düzeyde geçerlidir. Mahke-
me, başvurucunun ikinci büyük muhalefet partisinin eş başkanı olarak kullandığı ifadelerin 
tutukluluğunun dayanması gereken şüphenin makul olduğuna yönelik yeterli bir gerekçe 
olamayacağına karar vermiştir.” tespitinde bulunarak TCK m. 314’ün de öngörülebilir şekil-
de yorumlanmadığına hükmederek suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı hareket edildi-
ğini ortaya koymuştur.

Mahkeme devamla, “Mevcut davada Hükümet, başvurucunun tutuklu bulunduğu suçları 
işlemiş olabileceği konusunda objektif bir gözlemciyi ikna edecek şekilde Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesinin sahip olduğu söylenen delillerin Sözleşme’nin 5. maddesinin gerektirdiği 
“makul şüphe” standardını karşıladığını göstermemiştir. Başvurucu hakkındaki suçlamalar, 
mantıken iç hukukta ceza gerektiren eylem olarak görülemeyecek olgulara dayandırıldığı 
gibi, aynı zamanda esas olarak başvuranın Sözleşme haklarını kullanmasına ilişkindir (bk. 
yukarıda anılan Kavala, § 157). Bu nedenle Mahkeme, başvurucunun bir suç işlediğine dair 
makul şüphenin yokluğu nedeniyle Sözleşme’nin 5 § 1 maddesinin ihlal edildiği sonucuna 
varmıştır” (§ 339-340). 

Bir bireyi tutuklamaya dayanak oluşturan olguların ceza yargılamasının sonunda mahkûmi-
yete gerekçe oluşturacak olgularla aynı düzeyde olması gerekmez  (Murray/Birleşik Krallık 
[BD], 28 Ekim 1994, § 55, A Serisi no. 300-A). Ancak, Sözleşme’nin 5 § 1c) maddesinde ara-
nan makul şüphe yokluğunda, bireyin yargılama sonucunda beraat etmesi gerektiği açıktır. 
Bu kapsamda, FETÖ/PDY yargılamaları kapsamında bugüne kadar üç binden fazla başvuru 
AİHM tarafından Türk Hükümetine tebliğ edilmiş olup, bahsettiğimiz içtihatlar gereği tüm 
bu başvurlarda mağdurların makul şüphe yokluğunda tutuklanmalarında ihlal kararı verile-
ceği kuvvetle muhtemeldir.

AİHM sözkonusu kararlarıyla, “terör örgütü olduğunda şüphe bulunmayan örgütlerle” iliş-
kili davalarda, doğrudan şiddet ve terör eylemi içinde bulunmayan bireylerin Sözleşme’de 
korunan haklarının kullanılması kapsamında cezalandırılmalarına dayanak olan TCK ve 
TMK’nın ilgili maddelerinin öngörülebilir olmadığına ve kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine 
hükmetmiştir. KHK’lıların mahkum edildiği FETÖ/PDY üyeliği suçunda ise, toplumun geniş 
kesimine yayılmış ve terörle alakası bulunmayan, terör örgütü kabul edildiği takdirde ise, 
sözkonusu yapının terörle alakasının en azından toplum tarafından kesinlikle bilinmediği 
bir durum söz konusudur. Dolayısıyla, işlendiği vakit tamamen yasal kabul edilen fiillerin 
gelecekteki bir kararla bir günde terör örgütü üyeliğine dayanak olmasına sebep olan yasa-
ların öngörülebilir olmadığına ve kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine en ufak bir kuşku yoktur. 
Terörle ve terör örgütleriyle hiçbir ilişkisi olmayan, hatta yıllar boyunca teröre karşı mesa-
feli durmuş, mühim bir kısmı meslekleri itibariyle terörle mücadele etmiş KHK’lıların kahir 
ekseriyeti evvelce herhangi bir cezai takibata uğramamıştır. Darbeye kalkıştığı iddia edilen 
binlerce asker ve polis ise tutuklanmış, insan onuruna aykırı muamele görmüş ve yaygın 
işkencelere maruz kalmışlardır. Buna rağmen, kolluk kuvvetlerine karşı tek bir direniş vakası 
bile duymadığımız KHK’lıların terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasının yukarıda sunulan 
AİHM içtihatlarındaki karşılığı, ceza kanunlarının öngörülemez olduğu ve suçta ve cezada 
kanunilik ilkesinin ihlal edilmiş olmasıdır. 
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Bu itibarla, bu davaların istisnasız olarak AİHM’den alınacak ihlal kararlarıyla bozulacağı, 
ortalama hukuki bilgiye sahip herkes tarafından rahatlıkla öngörülebilmektedir. Bu meyanda 
AİHM, FETÖ/PDY üyeliğinden ceza almış beş ayrı başvurucunun davalarını 19 Şubat 2021 
tarihinde Türk Hükümetine tebliğ etmiş olup, komünikasyon evrakında sorulan sorulardan53 
AİHM’in bu davalarda birçok sebeple ihlal kararı vereceği anlaşılmaktadır. Bu başvuruların 
öncüsü konumundaki Yalçınkaya başvurusu Büyük Daire tarafından karara bağlanacaktır. 

4.4. Anayasa, AİHS ve MSHS’de Öngörülen Hakların Kullanımının Suç (Delili) Olmaması

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, yukarıda bahsolunan Mestan Yay-
man’ın başvurusuna ilişkin görüşünde, başvurucunun Bylock kullanımı iddiasını reddettiği-
ni, ancak kullanmış olduğu varsayımında dahi bu durumun yalnızca başvurucunun fikir ve 
ifade hürriyetinin kullanımı olarak değerlendirilebileceğine hükmetmiştir (§ 88). BM Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin (MSHS) 19 (3) maddesi uyarınca ifade hürriyetine yapıla-
cak müdahalenin kanunla öngörülmesi ve gereklilik ve orantılılık kriterlerini karşılaması ge-
rektiğini ifade eden Çalışma Grubu, Hükümetin ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin 
bahsekonu şartları taşıdığını gösteremediğini ifade etmiştir (§ 91).

Çalışma Grubu devamla, Hükümetin başvurucu Yayman’ın 2013 yılında Gülen Cemaatinin 
sadece barışçıl ve yasal sohbet toplantılarına katılmasının barışçıl toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğü hakkının sınırlarını ne şekilde aştığını ve Sözleşmenin 21 ve 22. maddelerine 
aykırı olduğunu açıklayamadığını kaydetmiştir (§ 92). 

Çalışma Grubu böylelikle, Yayman’ın Sözleşme’nin 19, 20 ve 21. maddelerinde öngörülen 
ifade özgürlüğü ile toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün kullanımı dolayısıyla tutuk-
landığına hükmetmiştir (§ 93).

Çalışma Grubu, Ahmet Çalışkan’ın keyfi tutukluluğuna dair başvurusunda, cemaat kolejin-
den mezun olma, yurtdışında eğitim alma, Gediz Üniversitesi’nde çalışma, Bank Asya’da he-
sap sahibi olma gibi aleyhine delil olarak gösterilen hususların sıradan faaliyetler olduğunu 
ve bunların kanun önünde eşitlik hakkını düzenleyen Sözleşme’nin 26. maddesi tarafından 
korunduğunu belirtmiştir (§ 82). 

Çalışma Grubu, Yayman kararında olduğu gibi Muharrem Gençtürk’ün başvurusunda da, 
başvurucunun Bylock kullanımı iddiasını reddettiğini, ancak kullanmış olduğu varsayımında 
dahi bu durumun yalnızca başvurucunun fikir ve ifade hürriyetinin kullanımı olarak değer-
lendirilebileceğine hükmetmiştir (§ 86). Çalışma Grubu başvurucunun Sözleşme’nin 19. 
maddesiyle korunan ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle keyfi olarak tutuklandığına 
karar vermiştir (§ 88).

Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Ercan Demir kararında, Bylock kullanımının benzeri şekil-
de, kitap alımları, gazete ve dergi aboneliklerinin ifade özgürlüğünün kullanımı olduğunun 
altını çizmiş ve başvurucunun tutuklanmasının Sözleşme’nin 19. maddesinde öngörülen if-
ade özgürlüğünün barışçıl kullanımından kaynaklandığına hükmetmiştir (§ 70-72). 

Başvurucunun Gülen Cemaati toplantılarına katılmasının suç delili olmasına karşı çıkan 
Çalışma Grubu, başvurucunun tutukluluğunun Sözleşme’nin 21. maddesinde öngörülen to-

53  Yasir Gökçe, Admissibility of Bylock-Related Data As Evidence is Now Under The Scrutiny Of The European Court, Strasbourg Observers 
Blog, 7 Temmuz 2021, Son erişim tarihi: 17 Nisan 2022. 

https://strasbourgobservers.com/2021/07/07/admissibility-of-bylock-related-data-as-evidence-is-now-under-the-scrutiny-of-the-european-court/
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planma özgürlüğünün barışçıl kullanımından kaynaklandığına hükmetmiştir (§ 73).

Çalışma Grubu Abdulmuttalip Kurt’un keyfi tutukluluğu hakkındaki başvuruda54, başvuru-
cunun Bank Asya’da hesabı bulunması, eğitim müessesesinde çalışması ve yurt müdürlüğü 
yapması ve bir protesto gösterisine katılması gibi sıradan faaliyetlerden kaynaklanan Gülen 
Cemaati ile varsayılan ilişkisi nedeniyle suçlandığını ve Hükümetin sözkonusu normal eylem-
lerin ne şekilde terör faaliyeti olduğu konusunda somut delil sunmadığını ve muğlak iddi-
alarda bulunduğunu ifade etmiştir (§ 72). Çalışma Grubu, başvurucunun Sözleşmenin 19, 20 
ve 21. maddelerinde öngörülen ifade özgürlüğü ile toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün 
kullanımı dolayısıyla tutuklandığına hükmetmiştir (§ 73).

Akif Oruç başvurusunda Çalışma Grubu, Bylock kullanımını ifade özgürlüğü kapsamında 
ele alırken, başvurucunun Sözleşme’nin 18. maddesinde korunan düşünce, din ve vicdan 
özgürlüğünün de ihlal edildiğine ve tutukluluğun Sözleşme’nin 18 ve 19. maddelerinde 
öngörülen haklarının kullanımından kaynaklandığına hükmetmiştir (§ 89-90).

Zaman gazetesi ve benzeri yayınlara abonelik, çoçuklarının daha sonra kapatılan eğitim ku-
rumlarında eğitim görmeleri ve Bank Asya hesap hareketlerinin tutuklama nedenleri arasın-
da sayılan Taner Kılıç’ın, haksız tutukluluğuna ilişkin başvurusunda AİHM, “Bylock kullanımı 
iddiası dışında, başvurucunun suçlandığı diğer eylemlerin, ilgilinin isnat edilen suçu işle-
diğine dair makul bir şüpheye yol açmayan, basit ve dolaylı unsurlar olduğu kanaatinde” 
olduğunu ve bu eylemlerin suçun manevi unsurunun yokluğunda “yasallık karinesinden 
yararlanacağını” kaydetmiştir. (Taner Kılıç (2)/Türkiye,  § 105). Suç delili addedilmemesi ge-
reken bu tür olguların yasallık karinesinden istifade ettiğini ifade eden AİHM, sözkonusu 
eylemlerin Sözleşme tarafından korunan haklar olduğunu da ima ettiğini söylemek müm-
kündür. 

KHK’lıların ihraçlarına ve terör örgütü üyeliğinden ceza almalarına dayanak olan kıstasların 
hepsi esasen Anayasamızda, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nde öngörülen, aile ve özel hayat hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, if-
ade hürriyeti ve haberleşme hakkı, örgütlenme hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, kamu 
hizmetine girme hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin koruması altında olan olgulardır. 
Bu hakların kullanımının ceza yargılamasına konu olması, uygulanan yasaları öngörülebilir 
olmaktan çıkarmaktadır. Her halükarda, şiddetle hiçbir alakası kurulmayan bireylerin ceza 
yasalarıyla sözkonusu haklarından mahrum bırakılmaları, yasalarla öngörülen meşru amaca 
denk düşmemekte, temel hak ve hürriyetlere demokratik toplum gereklerinden yoksun ve 
orantısız bir müdahale teşkil etmektedir.   

4.5. Bylock Delilinin Ortaya Çıkardığı Hak İhlalleri 

On binlerce insanın terör örgütü üyeliğinden tutuklamasına ve mahkumiyetine dayanak 
olarak gösterilen Bylock delilini kısaca ayrı bir başlık altında ele almanın gerekli olduğunu 
düşünüyoruz. Türk yargısı Bylock kullanımı olgusu veya iddiasına cemaat üyeliğini ispat 
eden kutsal delil muamelesi yapmakta ve bu delili sarsacak herhangi bir araştırma ya da 
sorgulamadan kaçınmaktadır. Bylock kullanımının suç olduğu algısı da maalesef toplumda 
yerleştirilmiştir. Yukarıda da arzedildiği üzere, AİHM tarafından 19 Şubat 2021 tarihinde 
Türk Hükümetine tebliğ edilen davalarda Bylock konusunda taraflara oldukça detaylı sorular 
54  A/HRC/WGAD/2020/2 
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yöneltilmiştir. Bu başvuruların öncüsü konumundaki Yalçınkaya başvurusu davayı görmek-
te olan Daire tarafından Büyük Daire’ye gönderilmiştir. AİHM Büyük Dairesi’nin, Benedik/
Slovenya (B.no. 62357/14, 24 Nisan 2018 ) ve Ekimdzhiev ve Diğerleri/Bulgaristan (B.no. 
70078/12, 11 Ocak 2022) kararlarındaki ilkeler doğrultusunda vermesi umulan karar, Türk 
yargısı ve kamuoyu için oldukça şaşırtıcı olacaktır. İçeriğinde suç unsuru bulunmayan ve her-
hangi bir delil değeri taşımayan verilere dayanılarak basit bir mobil uygulama kullanımının 
suç (delili) telakki edilmesinin ağır bir haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkı, adil 
yargılanma hakkı ve suçta ve cezada kanunilik ilkesi ihlali olduğunun tespit edileceği açıktır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Bylock uygulaması, günümüzde milyarlarca kişi tarafından 
kullanılan, günümüz teknolojisinde hiçbir kimse için vazgeçilemeyecek bir özellik olan uçtan 
uca şifreli mesajlaşma imkanı sağlayan sıradan uygulamalardan biridir. BM Keyfi Tutuk-
lamalar Çalışma Grubu’nun defaatle ifade ettiği üzere, bu uygulamanın kullanılması ifade 
özgürlüğü (ya da haberleşme hürriyeti) kapsamındadır. Google Play’den indirilebildiği cihe-
tle, yargı mercilerinin tespitlerinin aksine yalnızca cemaat mensupları tarafından kullanması 
imkansız olmakla birlikte, öyle olduğu varsayılsa dahi, gerçekliği ve güvenilirliği konusunda 
emin olunması imkansız olan Bylock içeriklerinde de takip edebildiğimiz kadarıyla bir suç 
unsuru yoktur.

Bylock sunucusundaki veriler kanunun verdiği yetki ve usullere riayet edilerek elde 
edilmemiştir. Elektronik verilerden delil edilmesini CMK’nın 134. ve 135. maddeleri düzen-
lemektedir. Yurtdışında bulunan Bylock sunucularındaki veriler ise, ancak uluslararası istin-
abeyle istenebilecekken böyle bir yola başvurulmamıştır. Bylock verilerinin ne şekilde elde 
edildiği net olarak açıklanmamakta ve bütünlüğünün korunduğuna dair en ufak makul bir 
izah da bulunmamaktadır. Sözkonusu veriler hukuka uygun şekilde elde edilmediği gibi, veri 
bütünlüğü de korunmadığından Bylock verilerinin üzerine sonuç bina edilecek bir anlamı ve 
ispat gücü yoktur. Bylock serverinden elde edildiği iddia edilen verilerin ceza yargılamasın-
da delil hüviyeti olmamasının yanısıra, bu veriler ilgili mercilerce elde edilip işlendikten çok 
sonra USB’ye kaydedilmek suretiyle CMK m. 134 prosedürüne başvurulmuş ve usule uy-
gunluk görüntüsü verilmeye çalışmıştır. Daha baştan veri bütünlüğü korunmamış sözkonu-
su verilerin, elde edildikten sonra USB’ye yüklenene dek sıhhatli bir şekilde tutulduğuna 
dair bir güvence de yoktur. Dolayısıyla onbinlerce insanın tutuklanmasına ve mahkumiye-
tine dayanak olan Bylock kayıtları veri bilimi açısından çürük, delil değerinden yoksun ve 
hukuka aykırı niteliktedir. Bunlara ilaveten, meşhur Morbeyin hadisesinin teknik detayları ve 
kapsamı, hangi kişilerin hangi teknik sebeplerle Bylock listelerinden çıkarıldığı bilinmeme-
ktedir.

Bu delilleri elde eden ve yorumlayan MİT’in adli kolluk yetkisi bulunmamaktadır. Bu delilleri 
işleyen ve değerlendiren adli kolluk ve MİT’in tespitleri kutsanmış, bağımsız bilirkişi rapo-
ru alınmasına müsaade edilmemiştir. Delillerin orijinal hali sanıklarla paylaşılmamış, yargı 
organlarının  en temel iddiası olan Bylock programının sadece cemaat üyeleri tarafından 
kullanıldığı iddiasını çürütmeye imkan tanınmamış, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama 
ilkelerine riayet edilmediğinden adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.55

55  Bylock delili hususunda bu bölümde bahsettiğimiz birçok temel hak ihlallerini şu ana dek görmezden gelen Anayasa Mahkemesi, 
13 Nisan 2022 tarihinde Bylock kullanımı iddiasıyla mahkum olan Harun Evren’in başvurusunda (B. No: 2020/17037) silahların eşitliği 
ve çelişmeli yargılama ilkelerinden ihlal kararı vermiştir. Yalçınkaya başvurusunun AİHM Büyük Dairesi tarafından görüşülmeye başla-
ması sonrasında verilen bu karar kaydedeğer bir yargısal gelişme olmuştur.
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Bylock sunucusundan verilerinin elde edilmesi ve başvurucunun bu nedenle terör örgütü 
üyeliğinden ceza alması aynı zamanda sanıkların özel hayat hakkına da müdahale teşkil 
etmektedir. Bu verilerin elde edilmesinde herhangi bir yasal mevzuata uyulmaması ve bu 
tür bir müdahalede gerekli yasal güvencelerin yokluğu özel hayat hakkını ihlal etmiştir. By-
lock verileri takip edebildiğimiz kadarıyla herhangi bir suç unsuru içermediğinden Bylock 
serverinin elde edilmesi demokratik toplumda gerekli de değildir. Bir iletişim uygulaması 
kullanmaktan dolayı ağır bir ceza verilmesi, ayrıca orantısız bir müdahaledir. 

Bylock delilinde önemli bir diğer husus da, Bylock serverlerine bağlanma iddialarına dayanak 
olması için HTS ve CGNAT kayıtlarının istenerek sanıkların özel hayat hakkına müdahele 
edilmesidir. Bu veriler ilgili kanunlara göre 2 yıl, yönetmeliklere göre yalnızca 1 yıl sakla-
nabilecektir. Yargılamalarda bu süreler aşıldığından imha edilmiş olması gereken kayıtlar 
istenmektedir. Mahkemeler bu talepleri CMK m. 135’e dayandımakta ise de,  bu hükmün 
geçmişe yönelik uygulanamaması nedeniyle bu müdahelenin kanuni dayanağı yoktur. CMK 
hükümlerinin bu anlamda yeterli belirliği ve güvenceleri içermemesi (Ekimdzhiev/Bulgar-
istan) de ayrı bir eksikliktir. HTS ve CGNAT kayıtlarının bu şekilde elde edilmesi özel hayata 
saygı hakkına aykırıdır. Sanıkların tüm internet trafikleri elde edildiğinden yapılan müdahale 
aynı zamanda orantısızdır. Bu veriler hem kanuni veri saklama süresi güvencelerine aykırı 
olarak kullanıldığından hem de özel hayat hakkı ihlaline yol açıldığından, bu kayıtlar ayrıca 
hukuka aykırı delil olup, bunların ceza davasında hükme esas alınması adil yargılanma hakkı 
ihlali teşkil etmektedir. 

Kısaca, Bylock deliliyle sanıkların birçok sebeple özel hayata saygı ve haberleşme hakkı ağır 
bir şekilde ihlal edilmektedir. Saymış olduğumuz argümanlar AİHM önünde tartışıldığında, 
sözkonusu iddiaların hak ihlali olarak tescil edilmesi kuvvetle muhtemeldir.

4.6. Terör Mevzuatının Keyfiliği Nedeniyle Sistematik ve Yaygın Hapsetme Pratiğinin 
İnsanlığa Karşı Suç Teşkil Etmesi

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Gülen cemaati üyeliği nedeniyle 
Kosova’dan Türkiye’ye zorla getirilen 6 Türk vatandaşının başvurusunda56, son üç senedir 
önüne gelen davalardaki büyük artışa dikkat çekmiş, bu davalardaki takip edilen modele 
dair endişesini dile getirmiş, bazı şartlar tahtında, uluslararası hukukun temel kurallarına 
aykırı olarak sistematik ve yaygın hapsetme veya diğer özgürlükten mahrum bırakmaların 
“insanlığa karşı suç” teşkil edebileceğini kaydetmiştir. Çalışma Grubu 2020 yılında verdiği 
diğer üç kararda da bu ağır sistematik hak ihlalinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini 
hatırlatmıştır.57

Konuya ilişkin bir tespit yapma görevi olmadığından ve bu suçun şartlarını detaylıca in-
celeyemediğinden, Çalışma Grubu Türkiye’de tutuklama pratiğinin insanlığa karşı suç teşkil 
edebileceğini söylemekle yetinmiştir. Ancak, bu tür bir ifadenin anlamı bellidir. Prima facie, 
yani ilk bakışta ortada bir insanlığa karşı suç işlendiği görülmektedir. 

Bu kararların verdiği intiba doğrultusunda instituDE’nin evvelce yayımladığı “Türkiye’de 
İnsanlığa Karşı Suç Seviyesine Ulaşan İnsan Hakları İhlalleri: Gülen Grubu Vakası”58 isimli 

56  A/HRC/WGAD/2020/47
57  Arif ve Ülkü Komiş başvurusu (A/HRC/WGAD/2020/51), Levent Kart başvurusu (A/HRC/WGAD/2020/66), Ahmet Dinçer Sakaoğlu 
başvurusu (A/HRC/WGAD/2020/67)
58  instituDE, HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TURKEY RISING TO THE LEVEL OF CRIMES AGAINST HUMANITY CASE OF GÜLEN GROUP, 
Ağustos 2021, Son erişim tarihi: 17 Nisan 2022.

https://uploads-ssl.webflow.com/613204cb57e0dd9f56cd6a54/61320aa02d91d82270c3269e_instituDE%20Report%20on%20Crimes%20Against%20Humanity_Case%20of%20Gu%CC%88len%20Group%20(3).pdf
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rapor, Gülen hareketi mensubu olmaktan dolayı hapsedilmenin ve özgürlükten keyfi bir 
şekilde mahrum bırakmanın insanlığa karşı suç teşkil ettiğini ortaya koymuştur. 

Raporda özetle, sayıca büyük ve heterojen bir topluluğa ait fertlerin sadece Gülen gru-
buyla olduğu iddia edilen herhangi bir bağdan ötürü tutuklandıkları veya başkaca yargısal 
ve/veya idari yaptırımlara maruz kaldıkları, bu durumun ise ihlallerin ‘yaygın’ karakterine 
işaret ettiği kaydedilmektedir. Keza, rapora göre söz konusu ihlallerin ‘sistematik’ yapısını, 
ihlallerin önceden çerçevesi çizilen ve organize biçimde icra edilen belirli bir resmi politika 
kapsamında gerçekleşmesi göstermektedir. Diğer bir deyişle, Türk Hükümetinin uyguladığı 
tutukluluk veya özgürlükten keyfi olarak mahrum bırakma pratiği, mağdurun Gülen Cema-
atiyle irtibatlı olması haricinde kimliği veya işlemi yapan makamdan bağımsız olarak aynı 
yaygınlık ve sistematik olma hüviyeti arzetmektedir. Nitekim, bu durumu gözlemlemiş olan 
Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu inceleme konusu ihlallerin gösterdiği 
trendin, insanlığa karşı suç tanımının unsurları olan “yaygınlık” ve “sistematik olma” özellik-
lerine işaret edebileceğine dikkatleri çekmiştir.

Hiçbir suça karışmamış yüzbinlerce kişinin terör soruşturmalarına ve yargılamalarına maruz 
bırakılması, sadece bir cemaate aidiyetleri ya da bu cemaatle bağlarından dolayı terörist 
olarak damgalanarak sistematik ve yaygın biçimde özgürlük ve güvenlik hakkından mah-
rum bırakılmaları, işkence ve gayri insani muameleye tabi tutulmaları, özel hayat hakkı, din 
ve vicdan özgürlüğü, toplantı ve ifade hürriyeti ve mülkiyet hakkı gibi birçok temel hak ve 
hürriyetten yoksun bırakılmaları, Roma Statüsünün (Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurucu 
sözleşmesi) 7. maddesinde tanımlanan “insanlığa karşı suç” tipine uygundur.

Yapılan yargılamalardaki nihayetsiz keyfilik, bu yargılamaların tamamen siyasi olduğunu ve 
bağımsız bir yargı tarafından yapılmadığını göstermektedir. Yukarıda verilen örneklerde gö-
rüldüğü gibi, KHK’ları çıkaran irade aynı zamanda yargıyı da tam olarak kontrol etmektedir. 
Kısaca yargı, siyasi iradenin hedefe koyduğu kişi ve grupları baskı altına almak, korkutmak, 
sindirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak için araçsallaştırılmıştır.

Şu halde, hiçbir suça karışmamış yüzbinlerce kişinin yargı eliyle Roma Statüsündeki suç tipi-
ne tekabül edecek şekilde ağır ihlallere maruz bırakılması karşısında, bu suçun aracı haline 
getirilmiş bir yargı ve vermiş olduğu kararlar ölçü kabul edilmemelidir.
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5. BÖLÜM:

İRTİBAT/İLTİSAK NEDENİYLE 
İHRAÇLAR
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5. Hakkında Cezai Bir İşlem Olmayıp İrtibat/İltisak
Gerekçesiyle İhraç Edilmiş Olanlar

15 Temmuz darbe girişimini müteakip ilan edilen OHAL’in sağladığı sınırsız imkanla, onbin-
lerce kamu görevlisi önce 667 sayılı KHK’nın verdiği yetkiye dayanarak ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca verilen ihraç kararlarıyla, daha sonra 672 sayılı KHK’dan itibaren ise doğrudan 
KHK ekinde isimleri sıralanmak suretiyle ihraç edilmiştir. Sözkonusu memurların büyük ço-
ğunluğunun ihracında herhangi bir idari soruşturma yürütülmemiştir. İhraç edilen memurla-
rın birçoğu daha sonra ayrıca cezai takibata da maruz kalmıştır. Bu kapsamda, bahsekonu 
sözde terör yargılamalarının esasen ne denli keyfi ve hukuka aykırı olduğu yukarıda açıklan-
mıştı. Bu bölümde, OHAL tasfiye sistematiğinin uluslararası insan hakları hukuku açısından 
ne şekilde hukuka aykırı olduğu irdelenecektir. 

Esasen, muhalefet partilerinin hemen hepsi, haklarında cezai takibat olmayan ya da bu tür 
davalardan beraat etmiş KHK mağdurlarının hemen göreve başlatılması konusunda hemfikir 
gözükmektedir. Bu partiler KHK mağdurlarının hiçbir somut ve hukuki kritere dayanmadan 
hükümetin keyfi kararıyla ihraç edildiğinin farkındadır. Muhalefet partilerinin bu konudaki 
tavırları yerindedir. Kamu gücü kullanan memurların ya da kamu görevlilerinin bu meyanda 
bazı kıstaslar dahilinde ihraç edilebilmesi ise teorik olarak mümkündür. Fakat Hükümet dahi 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edilen memur ve kamu görevlilerinin kahir ekse-
riyetinin ihraç edilmesini hukuken temellendirememiştir.59 

OHAL ihraçları, kamunun devlete karşı güvenlik tehdidi oluşturan bireylerden arındırılma-
sı (lustrasyon) süreçlerine benzetilmektedir Arındırma süreçleri, özellikle eski Doğu Bloku 
ülkelerinin demokrasiye geçişlerinde başvurdukları, eski rejimde suç işlemiş veya eski yoz-
laşmış düzeni devam ettireceği ortaya konulan ve kamu görevinde kalması uygun olmayan 
memurların kamudan tasfiyesi süreçleri olarak tanımlanabilir. Gerekli şartların varlığı halinde 
somut eylemleriyle darbe girişimini destekleyen memurların tasfiyesi kapsamında bir lust-
rasyon süreci işletilmesi anlaşılabilecek bir durumdur. Ancak, darbe girişiminin üzerinden 
yaklaşık altı yıl geçmesine rağmen, yüzbinlerce kamu görevlisinin ihracını haklı kılabilecek 
kadar inandırıcı bir 15 Temmuz anlatısı halen ortaya konamamıştır. Dolayısıyla, cemaat sem-
patizanı ya da üyesi olan veya öyle addedilen memurların topluca tasfiyesini gerektirecek 
türden bir tehdidin yokluğunda, böylesi bir lustrasyon mekanizmasını meşru kılacak olgusal 
bir temel kanımızca bulunmamaktadır. 

Ülkelerin elbette kendi güvenlik politikalarını ve bunlara karşı tehdit unsuru oluşturan kişi ve 
grupları belirleme ve gerekli tedbirleri alma yetkileri vardır. Bununla beraber, bu kararlar hu-
kukun temel ilkelerine, ulusal mevzuata ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülük-
lere uygun şekilde alınmalı ve bireylerin haklarını ihlal etmemelidir. Dolayısıyla, bu süreçte 
riayet edilmesi gereken bazı güvenceler bulunmak zorundadır.60 OHAL ihraçları mekaniz-
masında bu tür hukuki güvencelerin yokluğunun  farkında olan AKP Hükümeti, AİHM’de 
görülen Pişkin davasında, ihraç mekanizmasının lustrasyondan farklı olduğunu kaydetmiştir 
(Pişkin/Türkiye, B. no. 33399/18, § 77, 15 Aralık 2020).  Avrupa Konseyi ve Venedik Komis-
yonundan gelen OHAL ihraçlarına yönelik eleştiriler de bu kararların orantılılık ilkesine aykırı 

59  CNN Turk, Bekir Bozdağ: “Suçlu olmasalar da idari tasarrufla ihraç ettik.”, Son erişim tarihi: 17 Nisan 2022.
60  Yazıcı, Serap, OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ: KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇLAR VE YOL AÇTIKLARI HUKUKA 
AYKIRILIK SORUNLARI, Prof. Dr. Metin Günday Armağanı Cilt II, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara 2020, 1501-1554, s. 1502. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2233399/18%22%5D%7D
https://www.youtube.com/watch?v=VWhpQSxHhrI
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olması ve OHAL’de alınabilecek kararların doğasına aykırılık göstermesine odaklanmıştır.61

Bunlara ilaveten, Hükümet darbe girişiminden Gülen Cemaatini sorumlu tutmasına rağmen, 
tasfiye edilenler sadece Gülen Cemaati’yle irtibat/iltisakı  olduğu iddia edilenler olmamıştır. 
Hükümetin sakıncalı bulduğu aktivist Kürt ve solcu memurlar ve akademisyenler de OHAL 
fırsatından istifadeyle ihraç edilmişlerdir. 

İzleyen maddelerde KHK’ların neden hukuka aykırı olduğuna dair açıklamalara yer verilmiş-
tir.

5.1. KHK’ların Anayasal ve Yargısal Denetime Tabi Olmaması

2017 değişiklikleri öncesi yürürlükteki Anayasaya göre olağanüstü hal dönemlerinde çıka-
rılan KHK’ların şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkeme-
sinde dava açılamamaktaydı (AY m. 148). Bu hüküm Anayasanın 119. maddesinde Cumhur-
başkanına OHAL döneminde kişi hakları, temel ve siyasi haklar dahil her alanda düzenleme 
yetkisi veren hükümle beraber değerlendirildiğinde ortaya denetime tabi olmayan sınırsız 
bir yetki alanı açmaktadır. Dahası, yasal ve düzenleyici işlemler bireysel başvuru konusu 
da yapılamamaktadır. Türk Hükümeti, Avrupa Konseyi’ne gönderdiği bildirimde KHK’ların 
yasama işlemi niteliği taşımasını gerekçe göstererek yine anayasal denetimden kaçınma-
yı haklı göstermeye çalışmıştır.62 Anayasa Mahkemesi 12.10.2016 tarih ve 2016/166 E. ve 
2016/159 K. sayılı kararıyla  daha önceki içtihatlarına aykırı olarak OHAL KHKlarının anaya-
saya uygunluğunu denetleyemeyeceğini duyurmuştur. Buna gerekçe olarak da Anayasanın 
148. maddesinin lafzi yorumunu esas almış ve kendini yetkisiz ilan etmiştir.

Nitekim, ihraç KHK’ları OHAL kalkmadan birkaç ay evvel 2018 yılı Mart ayında TBMM tara-
fından onaylanarak kanun hüviyetini kazanmış ve anayasal denetime açılmıştır. Ana muha-
lefet partisi CHP tarafından 686 sayılı KHK’yı onaylayan 7086 sayılı yasaya karşı büyük bir 
sessizlikle açıldığı anlaşılan iptal davası Anayasa Mahkemesi tarafından 24 Haziran 2021 
tarihinde E.2018/81, K.2021/45 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır. Ancak söz konusu karar, 
alındıktan yaklaşık yedi ay sonra 26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ka-
rarda, aşağıda ele alacağımız esaslı hukuka aykırılık noktalarının Anayasa Mahkemesince 
incelendiği görülmektedir. Fakat son yıllarda hassas tüm davalarda olduğu gibi Anayasa 
Mahkemesi, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçen bu kararla, hukuku savunmak yerine 
Hükümetin tasfiye sistematiğinin yanında yer almış ve OHAL işlemlerini onaylamayı tercih 
ederek sorunu olası bir AİHM denetimine ötelemiştir.  

Yukarıda mezkur Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin olarak belirtilmesi gereken önemli bir 
husus da Mahkemenin KHK’da yer alan ihraç gerekçelerinden olan “üyelik ve mensubiyet” 
ibarelerini iptal etmesidir. Mahkeme, üyeliği tespit eden yargı kararının yokluğunda idare-
nin bu gerekçelerle ihraç işlemi tesis edemeyeceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Mahke-
me içeriği belli olmayan irtibat ve iltisak kavramlarının ihraç gerekçesi olarak gösterilmesini 
sakıncalı görmemiştir. Yani Mahkeme terör örgütüne üyelik gibi ciddi bir gerekçeyle idare 
tarafından yapılan ihraçları hukuka aykırı bulurken, içeriği ve manası belirsiz, suistimale açık, 

61  Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu), Görüş No 865/2016, Başarısız olmuş 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimi sonrasında kabul edilen 667 ve 676 sayılı KHK’lar hakkında (On Emergency Decree Law No.s 667 to 676 adopted following 
the failed coup of 15 July 2016), para. 12-18, CDL-AD(2016)037, 9–10 Aralık 2016.
62  ‘Memorandum prepared by the Ministry of Justice of Turkey for the visit of the delegation of the Venice Commission to Ankara on 
3 and 4 November 2016 in connection with the emergency decree laws’, CDL-REF(2016)067, 23 November 2016, p. 39-41.
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disiplin ve ceza hukukunda yeri olmayan irtibat/iltisak gerekçelerinin tuhaf bir şekilde KHK 
metninde kalmasını, yani irtibat/iltisaka dayalı ihraçları hukuka uygun bulmuştur. Bu yakla-
şım, Anayasa Mahkemesi’nin KHK’lardaki bazı hususları iptal ederek etkili işleyen bir mah-
keme görüntüsü vermeye çalışırken, hassas bir işçilikle AKP hükümetinin ihraç mekanizma-
sının olduğu gibi yerinde kalmasına hizmet edecek yönde karar aldığını düşündürtmektedir.   

KHK’larla görevden almaların bir komisyon denetimine tabi olması ise 685 sayılı KHK ile 
OHAL Komisyonu kurulmasından sonra mümkün olabilmiştir. OHAL Komisyonu’nun neden 
bağımsız ve tarafsız hareket edemeyeceği ve bu nedenle AİHM ve Venedik Komisyonu kri-
terlerine göre neden yetersiz kaldığına dair çok sayıda eleştiri getirilmiştir.63 Bağımsızlık ve 
tarafsızlık kriterlerinin yanı sıra az sayıda üyeden oluşan Komisyon’un on binlerce başvuruyu 
vakitlice ve herhangi bir hak kaybına neden olmadan karara bağlaması baştan mümkün de-
ğildi ve beklendiği gibi de mümkün olmamıştır. Başlangıçta sadece 2 yıl için kurulan Komis-
yon görev süresi birer senelik dönemler için bugüne kadar uzatılmıştır. Halen henüz karara 
bağlanmamış binlerce itiraz dosyası Komisyon’un kayıtlarında beklemektedir.64

AİHM, KHK ile ihraçlara ilişkin ilk incelemesi olan Zihni kararında, oldukça hatalı bir şekilde, 
KHK ile ihraç uygulamasına karşı idari dava yolunun açık olmadığının gösterilemediği ve 
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45(3) 
maddesinde öngörülen “Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan 
bireysel başvuru yapılamayacağı” yönündeki açık hükmü görmezden gelerek Anayasa Mah-
kemesi’ne bireysel başvuru yolunun da açık olduğu gerekçesiyle ihraç edilmiş memur Akif 
Zihni’nin başvurusunu reddetmiş, böylelikle on binlerce ihraç vakası için iç hukuk yollarını 
işaret etmiştir.65 Bu durum, uygulamada AİHM’in önüne gelmekte olan yeni bir iş yükü dal-
gasından kaçınması olarak yorumlanmıştır. OHAL Komisyonu’nun 685 sayılı KHK ile ihdas 
edilmesi sonrasında AİHM, Köksal kararıyla bu kez OHAL Komisyonunun kurulması ile açı-
lan iç hukuk yolunun tüketilmesi şartını koşmuş ve ihraç başvurularını reddetmiştir.66

5.2. KHK’ların Sonuçları İtibariyle OHAL Dönemini Aşan Sonuçlar Doğurması ve 
Orantılılık İlkesine Aykırı Olması

Olağanüstü hal dönemleri adından da anlaşılacağı üzere normal zamanlarda karşılaşılmayan 
tehlikelerin/zararların ortaya çıktığı dönemlerdir. Ulusal mevzuatlarda, bunların bertaraf edil-
mesi adına olağan uygulamaların ötesine geçilerek, daha hızlı ve esnek karar almayı müm-
kün kılan temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getiren düzenlemeler yer alabilir. Bununla 
beraber, bu düzenlemelerle (ve bunlara dayanılarak alınan/çıkarılan kararlarla) temel hak ve 
özgürlüklere yapılan müdahalenin de OHAL gerekleriyle uyumlu, orantılı ve ölçülü olması 
lazım gelmektedir.67 Örneğin, OHAL döneminde alınan kararların olağanüstü dönem sona 
erdiğinde sonuçlarıyla beraber ortadan kalkması beklenir. Ömür boyu işten çıkarma kararla-
rı OHAL’in gerektirdiği bir tedbir olmaktan ziyade, bir cezalandırma aracıdır. Alınan tedbirin 
doğurduğu neticeler sadece işten atılmayla sonlanmamaktadır. Venedik Komisyonu da Türk 

63  Kerem Altıparmak, ‘Is the State of Emergency Inquiry Commission, Established by Emergency Decree 685, an Effective Remedy?’ 
Human Rights Joint Platform, 23 February 2017, at 2, papers.ssrn.com; Tom Ruys, Emre Turkut, ‘Turkey’s Post-Coup ‘Purification Pro-
cess’: Collective Dismissals of Public Servants under the European Convention on Human Rights’ (2018) Human Rights Law Review, 
560.
64  Komisyon’un 2021 yılı faaliyet raporunda incelemesi devam eden başvuru sayısı 6.080 olarak belirtilmiştir. İncelemesi tamamla-
nan başvurulardan %87’sı Komisyon tarafından reddedilmiştir.
65  Zihni/Türkiye B. no. 59061/16, 29 Kasım  2016.
66  Köksal/Türkiye B. no. 70478/16, 12 Haziran 2017.
67  Bkz. Vilho Eskelinen and Others v. Finland, Application No 63235/00, Merits, 19 April 2007 (Grand Chamber).
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hükümetinin kararlarının ‘basit bir işten çıkarmanın ötesine geçtiğini’ ifade etmiştir.68 

Bir daha kamu hizmetine girmemek üzere ihraç işleminin bireyin özel hayat hakkı kapsamın-
da mesleğini icra hakkına orantılı bir müdahale olarak kabulü imkansızdır.69 İhraç işlemlerinin 
AİHS anlamında kanunilik testini geçtiği, yani öngörülebilir ve erişilebilir bir yasal düzenle-
meye dayandığı ve meşru bir amaca matuf ve gerekli olduğu kabul edildiği takdirde dahi 
- ki OHAL KHKları bu özellikleri taşımamaktadır-, sözkonusu ihraç işlemleri AİHM tarafından 
orantısız veya demokratik toplum gereklerine aykırı bulunacak ve hukuka aykırılığı tescil 
edilecektir. 

Lustrasyonda kamu görevinden uzaklaştırma süresi bağlamında Venedik Komisyonu, 
AKPM’nin lustrasyon konusundaki rehberine atıfla, Ukrayna’da gerçekleştirilen lustrasyon 
uygulaması hakkında verdiği görüşte görevden el çektirmelerin 5 yılla sınırlandırılması ge-
rektiğini kaydetmiştir.70

Bu meyanda, AİHM’in 17 Ekim 2019 tarihli Polyakh ve Diğerleri/Ukrayna kararı OHAL 
KHK’larının da özel hayat hakkına Sözleşmeye aykırı şekilde bir müdahale teşkil ettiğini 
ortaya koymuştur. 2014 yılında Ukrayna Hükümetinin başlattığı lustrasyon süreci kapsamın-
da isimleri lustrasyon sicillerine yazılarak kamu görevinden on seneliğine ihraç edilen baş-
vurucuların özel hayat hakkına yapılan müdahalenin, “lustrasyon kanunundaki tedbirlerin 
başvuruculara uygulanması başvurucuların davranışlarının herhangi bir bireysel değerlen-
dirmesini içermemesi (§ 294), başvuruculara uygulanan tedbirlerin çok kısıtlayıcı ve kapsam 
olarak geniş olduğundan herhangi bir kişisel davranışın bireysel değerlendirilmesi olmadan 
tedbirlerin başvuruculara uygulanabileceğini göstermek için çok ikna edici nedenlerin var 
olması gerekmesi ve bunların yokluğu (§§ 296-298), yasal düzenlemelerinin gütmesi gere-
ken “zorlayıcı toplumsal ihtiyaç” için dar şekilde biçimlendirilmediği (§ 298), başvurucular 
ile yasal tedbire sebep olan spesifik olumsuz gelişme arasında herhangi bir bağlantı ortaya 
konmaması (§§ 304-305), uygulanan tedbirlerin sözde acil niteliği, tedbirlerin başvuruculara 
geçici şekilde değil, on yıllığına uygulanmış olmaları ile yalanlanması (§ 307)” sebepleriyle 
demokratik toplumda gerekli olmadığına ve başvurucuların AİHS m. 8’de koruma altına 
alınan özel hayat haklarının ihlal edildiğine hükmetmiştir (Polyakh ve Diğerleri/Ukrayna, B. 
no. 58812/15 vd., 17 Ekim 2019).  

AİHM’in memur ihraçlarında takınacağı tutuma da ışık tutan 667 sayılı KHK’ya dayanarak 
iş akdi feshedilen Pişkin’in başvurusunda Mahkeme, tarafların özel hayat hakkına müdaha-
le konusunu yeterli şekilde tartışmamasının da sağladığı imkanla KHK rejiminin ‘kanunilik’ 
kıstaslarını bu dava özelinde ayrıntılı incelememiştir.71 AİHM’in kanunilik testini detaylandır-
mamasında, feshin doğrudan KHK tarafından değil de işverenler tarafından gerçekleştiril-
mesi ve yerel Mahkemelerin denetim görevini fahiş şekilde yerine getirmemelerinin payının 
olduğu da açıktır.

68  Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu), Görüş No 865/2016, Başarısız olmuş 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimi sonrasında kabul edilen 667 ve 676 sayılı KHK’lar hakkında (On Emergency Decree Law Nos 667 to 676 adopted following the 
failed coup of 15 Jüly 2016), para. 213, CDL-AD(2016)037, 9–10 Aralık 2016.
69  Yazıcı, Serap, a.g.e., s.1515.
70  Venedik Komisyonu, Ukrayna Lustrasyon Kanunu Hakkındaki Nihai Gorus (Final Opinion On the Law on Government Cleansing 
(Lustration Law) of Ukraine), para. 74, 19 Haziran 2015, default.aspx (coe.int). AIHM’in benzer kararlari icin bkz. Polyakh and Others v. 
Ukraine ve Ivanovski v Former Yugoslav Republic of Macedonia.
71  Kaplankaya H., “Pişkin v. Turkey: Observations on the failure of the Lawfulness Test and the Engel Criteria within the context 
of the Turkish Purge”, https://strasbourgobservers.com/2021/03/29/piskin-v-turkey-observations-on-the-failure-of-the-lawful-
ness-test-and-the-engel-criteria-within-the-context-of-the-turkish-purge/. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)012-e
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Hükümet için son derece hassas olan ihraç meselesinde yargının açık yetersiz incelemesini  
somut olarak müşahede eden AİHM, yerel mahkemelerin başvurucu Pişkin’in iddialarını 
“gerçekten dinlemediği ve dolayısıyla Sözleşmenin 6 § 1 maddesi anlamında adil yargılan-
ma hakkını güvence altına almadığı sonucuna varmıştır” (§ 151). 

Pişkin kararında özel hayat hakkı açısından yaptığı incelemede AİHM, “yerel mahkemeler, 
söz konusu tedbirin başvurucunun özel hayatına saygı hakkı üzerinde doğurduğu ciddi so-
nuçlara rağmen ilgili tedbiri etraflıca incelemeden, yalnızca işverenin değerlendirmesinin 
başvurucunun iş akdinin sona erdirilmesi için geçerli bir sebep olduğuna karar vermiştir” (§ 
226) tespitinde bulunmuştur. “Ulusal güvenlik söz konusu olsa dahi demokratik bir devlette 
hukukilik ve hukukun üstünlüğü kavramları, temel insan haklarını etkileyen tedbirlerin kara-
rın gerekçelerini ve ilgili delilleri denetlemeye yetkili bağımsız bir kurum önünde herhangi 
bir formdaki çelişmeli bir yargılamaya tabi olmasını gerektirdiğinin ve yetkililerin dayandığı 
ulusal güvenlik endişesine etkili biçimde karşı çıkılması imkansız olması halinde polisin veya 
diğer devlet makamlarının, Sözleşmeyle korunan haklara keyfi olarak el uzatabileceğinin” 
altını çizmiştir (§ 227). Mahkeme bu koşullar altında, “mevcut davada yerel makamların 
başvurucunun iş akdinin neden sonlandırıldığının gerçek nedenlerini belirlemekte başarısız 
olduğunu değerlendirmiştir. Sonuç olarak, söz konusu davada şikayet edilen tedbirin yar-
gısal denetimi yetersizdir” (§ 228) hükmüne vararak, “başvurucunun Sözleşme’nin 8. mad-
desinde gerekli kılınan keyfi müdahaleye karşı asgari derecede korumadan yararlanamadığı 
sonucuna ulaşmış, [Sözleşme’nin] 6. maddesi altındaki değerlendirmesinde belirtilen ge-
rekçelerle, söz konusu tedbirin olağanüstü halin kendine özgü koşulları tarafından sıkı sıkıya 
gerekli kılındığının söylenemeyeceği değerlendirilmiş (§ 228) ve başvurucunun özel hayat 
hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir (Pişkin/Türkiye, B. no. 33399/18, 15 Aralık 2020).

Ömür boyu kanu hizmetinden yasaklılığın cezai niteliği göz önüne alındığı takdirde, ihraç 
işlemlerinin orantılılık ilkesinin yanı sıra, suçta ve cezada kanunilik ilkesini de ihlal ettiği so-
nucuna varmak mümkündür. Tasfiye edilenlere kıdem tazminatı verilmemekte ve emekliliğe 
bağlı haklardan da tam olarak istifade edememektedirler. Bu kişiler toplum içerisinde itibar-
sızlaştırılmaktadır. Ek olarak bu kişilerin tekrar kamu hizmetine girmesi yasaklanmakta, pasa-
portları iptal edilmekte ve mesleki lisansları ellerinden alınmaktadır. Dahası sosyal güvenlik 
kayıtlarına düşülen şerhlerle bu insanların özel sektörde dahi iş bulmasına engel olunmaya 
çalışılmaktadır. Bu da OHAL döneminde alınan kararların sadece zaman bakımından değil, 
sonuçları itibarıyla da orantılı ve tutarlı olmadığını göstermektedir.

Bahse konu ihraç yaptırımları kişiselleştirilmemiştir. Örneğin darbe girişimine dahil olma 
ihtimali olan kişilerle (örneğin, silahlı kuvvetler mensupları) hayatında bir kışlanın önünden 
bile geçmemiş insanlar (örneğin bir anaokulu öğretmeni) aynı yaptırıma maruz bırakılmıştır. 
Bu durum, olağanüstü şartların gerekleriyle, alınan tedbirler arasında orantısızlık ve uyum-
suzluk olduğunu göstermektedir. İhraç kararları gerekçeden yoksun olup, devlete sadakat 
yükümlülüğü, kamu gücünü kullanma ve atfedilen irtibat/iltisak ilişkisinin ne şekilde sakınca-
lı olduğu gibi kriterler de birey özelinde ele alınmamıştır. Dolayısıyla, esasen ihraç mekaniz-
ması hukuka uygun bir amaca yönelmekten ziyade, bir sosyal grubu tasfiye ederek bir nevi 
toplu şekilde öç alma ve cezalandırma pratiği şeklinde cereyan etmiştir. 

OHAL sona ermesine rağmen o dönemde alınan tedbirlerin devam etmesi, yürütme erkinin 
gücünü suistimal ettiğine işaret etmektedir. Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da darbe 
girişiminin sonucu henüz belli olmamışken kameralar önünde, yaşanan gelişmeleri ‘Allah’ın 
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bir lütfu’ olarak nitelemiştir. Keza dönemin Ankara Başsavcısı da katıldığı bir televizyon prog-
ramında bu darbe girişiminin normal şartlar altında terör örgütü üyeliği ile suçlanamayacak 
insanlar hakkında soruşturma başlatmak için bir fırsat olduğunu ifade etmiştir. Darbe teşeb-
büsünün üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, ne darbe girişiminin açıklığa 
kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılmış ne de hayatın normale dönmesi için gerekli 
adımlar atılmıştır. Yaklaşık yüz elli bin devlet memuru aileleriyle beraber mağdur edilmeye 
devam edilmektedir. Bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliği konusunda her kesimin şüpheleri 
bulunan bir komisyon sorunları çözmekte yetersiz kalmıştır ve kalmaktadır. OHAL, resmi ola-
rak sonlandırılmasına rağmen işinden edilenler görevlerine iade edilmemiş, diğer alanlarda 
oluşan mağduriyetler de giderilememiştir. Giderilmesi de maalesef mevcut yönetim anlayışı 
altında mümkün gözükmemektedir.

5.3. KHK’ların İçeriklerinin ve Kimleri Kapsayacağının Belirlenmesinin Keyfi Kararlara 
Dayanması

OHAL döneminde KHK’lar dahil olmak üzere alınan siyasi ve idari kararların neredeyse tama-
mı şeffaf olmayan toptancı bir anlayışın tezahürü olarak karşımıza çıkmıştır.72 KHK’lar kişilerin 
bireysel durumlarını göz ardı etmiştir ve sadece jenerik ifadelere yer vermiştir. Bu durum 
bireyleri devlet karşısında tamamen güçsüz ve savunmasız bir halde bırakmıştır. Hukuki bir 
belirsizlik ortamı devlet eliyle oluşturulmuştur. Bireyler hakkında hazırlanan iddianamelerde, 
yapılan yargılamalarda ve hatta OHAL Komisyonu’nun kararlarında belirli bir bankaya para 
yatırma ve belirli bir sendikaya üye olma gibi hususlara yer verildiği görülmüştür. Fakat yargı 
ve Komisyon kararları incelendiğinde görülecektir ki, bahse konu devlet kurumları bireyler-
le hukuka aykırı olduğu iddia edilen (terörle irtibatlı ve iltisaklı saymak için de bu kriterler 
kullanılmıştır) bu kriterler arasında somut bir ilişki kurma zahmetine dahi katlanmamıştır.73 

İhraç işlemlerinde, bunlar aleyhine hangi yargı yollarına başvurulacağına işaret edilmemesi, 
doğrudan KHK ile ihraçlarda  ise yargı yolunun tamamen kapalı olması  ve Anayasa Mah-
kemesi’nin dar yorumlarla anayasal denetim yapmayı reddetmesi  Venedik Komisyonunun 
dikkatini çekmiştir.74 

Diğer yandan KHK’larda yer verilen ‘irtibat’ ya da ‘iltisak’ kavramı ile idareye kişilerin görev-
lerine son vermesi konusunda açıkça yasal bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. KHK’larda 
basitçe böyle bir ifadeye yer verilmesi, keyfiliğin kendiliğinden ortadan kaldırılmasına yet-
memektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere idare sahip olduğu yetkiyi savunmasız bireyler 
karşısında orantısız ve keyfi bir şekilde kullanarak özgürlüklerin asıl, sınırlamaların istisna 
olması anlayışını tamamen terk etmiştir. Bireylere suçsuzluklarını ispat etme yükümlülüğü 
getirilmiştir ki bu durum masumiyet karinesi ve in dubio pro reo (şüpheden sanık yararlanır) 
gibi çok temel hukuk ilkelerinin dahi ihlal edildiğini göstermektedir.

5.4. Memurların Durumlarının Özellik Arzetmesi ve Lustrasyon

Memur ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen münhasır hükümler bulunmaktadır. Memurun 
anayasal düzene karşı bu hükümlerden kaynaklanan yükümlülükleri vardır. Bu statü Venedik 

72  Yazıcı, Serap, a.g.e. s. 1539.
73  Venedik Komisyonu, Görüş No 865/2016, Başarısız olmuş 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında kabul edilen 667 ve 676 sayılı 
KHK’lar hakkında (on Emergency Decree Law Nos 667 to 676 adopted following the failed coup of 15 Jüly 2016), CDL-AD(2016)037, 
para. 132 ff, 9–10 Aralık 2016.
74  Venedik Komisyonu, Görüş No 865/2016, Başarısız olmuş 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında kabul edilen 667 ve 676 sayılı 
KHK’lar hakkında (on Emergency Decree Law Nos 667 to 676 adopted following the failed coup of 15 Jüly 2016), CDL-AD(2016)037, 
para. 191, 9–10 Aralık 2016.
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Komisyonu görüşleri ve AİHM içtihatlarında “kamu otoritesinin icracısı/taşıyıcısı” olarak ifa-
de bulmuştur. Devlet Memurları Kanunu (DMK) bu durumu ‘devlete sadakat yükümlülüğü’ 
olarak düzenlemiştir (m. 6).  Bu yükümlülük tarafsızlık ve devlete bağlılık maddesiyle ( m. 7) 
desteklenmiştir. Kamu hizmetinin niteliği gereği memurların devlete karşı özel ödev sahibi 
olmaları kabul edilebilir. Bu konu devletlerin egemenlik alanında değerlendirilmekle  birlik-
te, güçler ayrılığının sağlıklı şekilde işlemediği ve yürütmenin orantısız şekilde güç kazandığı 
yönetimlerde bu yükümlülüğün suistimal edilmeye müsait olduğu açıktır. Mesela, muhalif-
lerinden kurtulmak isteyen güçlü bir iktidar partisi bu maddeyi esas alarak geniş çaplı bir 
tasfiye hareketine girişebilir.

Bireylerin kamu hizmetinden belli bir süre men edilmesi hadiselerin örnekleri mevcuttur.  
Lustrasyon adı verilen süreçlerde, özellikle eski Doğu Bloku ülkeleri demokrasiye geçişle-
rinde, geçiş dönemi adaletinin bir tezahürü olarak eski rejimin parçası olmuş kişilerden yeni 
dönemde kamu görevinde kalması uygun olmayan memurları kamu hizmetinden belli bir 
süre uzaklaştırmışlardı. Avrupa Konseyi yetkilileri  ve Venedik Komisyonu’nun da, Türk Hükü-
meti’nin  15 Temmuz darbe teşebbüsü anlatısını sorgulamayarak, darbe girişimi sonrasında 
lustrasyon kavramına atıfla esasen Türk hükümetine hukuka uygun ve meşru görülebilecek 
bir lustrasyon mekanizmasını  ilham ettikleri söylenebilir. Türk hükümeti, OHAL Komisyo-
nunu kurmakla birlikte, Venedik Komisyonu’nun tavsiyelerinde yer alan temel kriterleri göz 
ardı etmiş ve lustrasyonda riayet edilmesi gereken asgari şartları sağlamaktan uzak bir tas-
fiye sistematiği işletmeye devam etmiştir.75 Bu haliyle 15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen 
ihraçlar geçiş dönemlerinde belli koşullar altında uygulanması uluslararası hukukça kabul 
edilen lustrasyon uygulamasının çok ötesine geçip, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen 
siyasi amaçlı kitlesel tasfiye (purge)76 niteliğini taşımakta ve dolayısıyla meşruiyeti bulunma-
maktadır. 

KHK’larla ve OHAL dönemindeki yargılamalarla ilgili en problemli noktayı ‘irtibat/iltisak’ 
kavramları teşkil etmektedir. Sakıncalı görülen memurlara karşı yürütülen soruşturmalarda 
savcıların topladıkları deliller görevlerinden tasfiye edilen memurların herhangi bir terör ör-
gütüyle cezalandırmayı gerektirecek bir irtibatını ortaya koymaya yetmemiştir.77 Bu eksikliğe 
çözüm olarak, ‘şüphelilerle’ bazı terör örgütleri arasında irtibat veya iltisak ilişkisi bulunduğu 
iddiası ortaya atılmıştır. OHAL Komisyonu incelemeleri ve akabinde yapılan yargılamalar da 
bu kavram üzerine yoğunlaşmıştır.

Ceza soruşturmalarında -iltisak kavramının altını tam doldurma gereği bile hissetmeyen sav-
cılar kapatılan bir bankaya para yatırmanın, kapatılan bir okula çocuğunu göndermenin 
veya kapatılan bir sendikaya üye olmanın kişi ile örgüt arasındaki iltisakı ortaya koyduğunu 
iddia ve ispat etmeye çalışmışlardır. Venedik Komisyonu bu suçlamalara dayanak olan “te-
rör” kavramının oldukça geniş olduğunun altını çizmiştir.78 İrtibat/iltisak olarak değerlen-
dirilen eylemlerin büyük çoğunluğu Anayasanın İkinci Bölümü’nde temel hak ve ödevler 
olarak kayıt ve koruma altına alınmıştır (m. 12 ve 13). Bununla beraber, bu eylemlerin hangi 
tarihten önce hukuka uygun, hangi tarihten sonra iddia edilen suçları teşkil ettiğinin ayrımı 
bugün bile tam olarak yapılamamaktadır.

75  Bu konuda kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Tom Ruys, Emre Turkut, ‘Turkey’s Post-Coup ‘Purification Process’: Collective Dış-
mışsals of Public Servants under the European Convention on Human Rights’ (2018) Human Rights Law Review, 560.
76  Lynch, Moira. 2013. “Purges.” in Encyclopedia of Transitional Justice Volume 1, eds. Lavinia Stan and Nadya Nedelsky, New York: 
Cambridge University Press, pp. 61-65.
77 Basına yansıyan sanık ifadeleri, iddianameler ve mahkeme kararları bu durumu gözler önüne sermiştir.
78  Venedik Komisyonu, Görüş No 865/2016, Başarısız olmuş 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında kabul edilen 667 ve 676 sayılı 
KHK’lar hakkında (on Emergency Decree Law Nos 667 to 676 adopted following the failed coup of 15 Jüly 2016), CDL-AD(2016)037, 
9–10 December 2016, para. 227.
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Venedik Komisyonu görevden almayı haklı gösterecek bağın ‘anlamlı’ bir ilişki olması ge-
rektiğini belirtmektedir. Türk makamları ise görevden tasfiyeleri haklı kılacağını düşündükleri 
her gerekçeye sarılmakta olduğunu belirten Venedik Komisyonu kararların daha çok istih-
barat raporlarına ve ihbarlara dayanmakta olduğunu belirtmiştir. Darbe girişiminin üzerin-
den 5 yıl geçtikten sonra bile Venedik Komisyonu’nun aradığı ‘anlamlı bağ’ kavramını Türk 
makamlarının nasıl yorumladıkları hala muğlaklığını korumaktadır.79 Esasen Hükümet, me-
murların, tasfiye edilmelerine neden irtibat/iltisak ilişkisini “anlamlı bir ilişki” olarak ele almış 
da değildir. 15 Temmuz darbe girişiminden önce var olduğu iddia edilen ‘Paralel Devlet 
Yapılanması’ ifadesi dahi hukuki belirlilikten uzaktır. Venedik Komisyonu da iltisak ve üyelik 
gibi nedenlerle tasfiye edilenlerin durumunun şerh düşülmesini gerektirdiğini söylemiştir.80

Yukarıda bir güvenlik gücü mensubu ile okul öğretmeninin aynı yaptırıma tabi tutularak 
tasfiye edilmelerinin orantılılık ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmişti. Mesele sadece 
orantılılıkla sınırlı olmayıp, bu kişilerden beklenebilecek sadakat yükümlülüğüyle de ilgili-
dir. Nitekim, bu görevliler kamu gücünün kullanılmasında aynı yetkiye ve etkiye sahip de-
ğildir. Dolayısıyla Türk resmi makamlarının sadakat yükümlülüğüyle ilgili değerlendirmeleri 
AİHM’in görevlerinde kamu gücü kullanan memurlardan devletin özel bir sadakat ve güven 
ilişkisi arayabileceğine değinen Pellegrin kararındaki ölçütleri aşmaktadır.81

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) lustrasyon konusunda bir rehber yayınlamış 
olup, Türk hükümetinin tasfiyeleri bu rehberde yer alan aşağıdaki şartları sağlamamaktadır:82

• Tasfiyeler hukuka uygun olarak kurulmuş ve gerekli yetkilerle donatılmış bir komisyon 
tarafından alınan kararlarla yapılmamış, tamamen yürütme organı tarafından gerçek-
leştirilmiştir. 

• Tasfiyelere maruz kalan devlet görevlilerine kendilerini (yetkili makamlar nezdinde) 
ifade edebilmeleri için uygun bir imkan tanınmamıştır.

• Dahası bu bireyler aleyhlerindeki deliller hakkında bilgilendirilmemiş, dolayısıyla sa-
vunma hakları temelden ihlal edilmiştir. Kendilerine spesifik bir tasfiye nedeni sunul-
mamıştır.

Ülkemizde 15 Temmuz sonrası uygulanan ihraç mekanizması, benzer lustrasyon örnekle-
rinde yer alan güvencelerden yoksun ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı biçimde 
işletilmiştir. AKPM bünyesinde hazırlanan Lustrasyon Rehberi ve Venedik Komisyonu görüş-
lerinde ele alınan temel hususlar tamamen göz ardı edilmiştir. Bunun yanı sıra, Türk uygu-
lamasındaki örnekler AİHM içtihatlarında öngörülen şartları da sağlamamaktadır. Oysaki, 
Anayasanın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden doğan yükümlülük-
ler ulusal kanunların da üzerinde bağlayıcı bir güce sahiptir.

79  Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Karar (Resolution) 1096 (1996), Eski Totaliter Komünist Sistemlerinin Mirasını Ortadan 
Kaldırmak İçin Tedbirler (Measures to Dismantle the Heritage of Former Communist Totalitarian Systems), 27 Haziran 1996, para. 130.
80  Venedik Komisyonu, Görüş No 865/2016, Başarısız olmuş 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında kabul edilen 667 ve 676 sayılı 
KHK’lar hakkında (on Emergency Decree Law Nos 667 to 676 adopted following the failed coup of 15 Jüly 2016), CDL-AD(2016)037, 
9–10 December 2016, para. 119-31.
81  Pellegrin v France Application No 28541/95, Merits, 8 December 1999 (Grand Chamber).
82  Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi Raporu (Report of the Committee on Legal Affairs 
and Human Rights), Eski Totaliter Komünist Sistemlerinin Mirasını Ortadan Kaldırmak İçin Tedbirler (Measures to Dismantle the Heri-
tage of Former Communist Totalitarian Systems), 3 Haziran 1996, Doc 7568.
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6. BÖLÜM:

SONUÇ VE ÖNERİLER
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6. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE SONUÇ

KHK problemi yüzbinlerce insanı etkileyen hukuksal ve toplumsal bir sorundur. Ancak, diğer 
birçok temel insan hakları sorununda olduğu gibi KHK meselesinde de ana problem ülkede 
hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının tamamen askıya alınmış olmasından  kaynaklanmak-
tadır. Muhalefet partileri başta olmak üzere, bu sorunun üzerine gitme vaadinde bulunan 
her türlü oluşum meseleye bu açıdan yaklaşmalıdır. Aksi takdirde, KHK sorununun altında 
yatan temel faktörlere inilmemiş ve sorun pansuman nevinden birtakım palyatif önlemler-
le geçiştirilmiş olacaktır. Sorunun çözümüne dair muhalefet partilerinin yukarıda incelenen 
yaklaşımları, KHK’lıların büyük çoğunluğunu oluşturduğu ceza yargılamaları mağdurlarının 
durumunu ya görmezden gelmekte veyahut sorunu tespit etmelerine rağmen çözüme dair 
gerekli cesareti göstermemektedir. Bu bağlamda bu rapor, KHK sorununu çözme yönünde 
samimi bir niyet ve gayret içerisinde olan muhalefet partileri için kapsamlı bir ön çalışma 
niteliğindedir.

Yukarıda yer verilen inceleme ve analizler çerçevesinde, raporun sözkonusu muhalefet par-
tileri ve/veya KHK sorununun üzerine gitme vaadinde bulunanlara yönelik çözüm önerileri 
aşağıda maddeler halinde sayılmıştır:

· Özellikle 15 Temmuz sonrasında bağımsızlığını ve tarafsızlığını önemli ölçüde yitiren 
ve iktidar bileşenlerinin telkin, yönlendirme ve/veya baskısına iyice açık hale gelen 
yargı erkinin mevcut haliyle KHK mağdurları için çözüm yeri olması mümkün değildir. 

· 2014 yılından sonra gerçekleşen gelişmeler ve özellikle 15 Temmuz sonrasında uy-
gulamaya yansıyan kararları ile bağımsızlık ve tarafsızlığını yitiren Hakimler ve Savcı-
lar Kurulu’nun lağvedilerek, uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden yapılan-
dırılmasının sağlanması ve yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının tahkim edilmesine 
yönelik tedbirlerin alınması hayati önemdedir.

· KHK yargılamalarına temel teşkil eden terör mevzuatı, yargı erkinin anayasal takdir 
yetkilerini ideolojileri ekseninde suistimal etmelerine müsaade etmeyecek şekilde 
çerçevelendirilmelidir.

· Terör mevzuatında insan haklarına uyum eksenli yapılacak çerçevelendirme ve dü-
zenlemeler ile AİHM ve BM organları kararlarını bilinçli, ısrarlı ve planlı bir şekilde 
gözardı ederek hüküm tesis eden yargı mensupları ilgili denetim mekanizmalarınca 
izlenmeli ve Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında gerekli disiplin hüküm-
leri işletilmelidir.

·       Yargı mensuplarının yarısından fazlasının 15 Temmuz sonrasında liyakata aykırı ve 
mesleki yeterlilikten yoksun  şekilde  göreve alındıkları gözönünde bulundurularak, 
yargı mensuplarının yakın tarihte Arnavutluk’ta tecrübe edilen inceleme süreci (vet-
ting process)83 benzeri adil bir usule tabi tutularak görevde kalıp kalmamaları değer-
lendirilmelidir. 

· Terör mevzuatında insan haklarına uyum eksenli yapılacak düzenlemelerde, ilgili 
başlık altında işlendiği üzere suç ve cezada kanunilik ile suç ve cezanın geriye yü-
rümemesi, ceza kanunlarının öngörülebilirliği, temel haklara müdahalenin kanuni,  

83  Bakınız, Venedik Komisyonu’nun 868/2016 sayılı görüşü, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffi-
le=CDL-AD(2016)036-e 
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demokratik toplum gereklerine uygun ve orantılı olması ilkelerine azami riayet edil-
melidir. İlgili mevzuat bireylere yeterli koruma ve güvenceler sağlamalı, bireylerin 
hak ve özgürlüklerinin kullanımını teşkil eden eylemler ile şiddet içeren ve/veya top-
lumu terörize eden eylemler arasındaki ayrım tereddüte yer vermeyecek kesinlik ve 
öngörülebilirlik içinde çizilmelidir. Sözkonusu ayrımda tutuklama pratiği açısından 
önemli bir ölçüt ‘objektif bir gözlemciyi ikna edecek şekilde bir suç işlendiğine dair 
makul şüphenin mevcut olup olmadığı’ sorusudur. Ortada işlendiği vakit suç teşkil 
eden bir eylem olmadığı durumda, mevcut yargılamalarda görüldüğü üzere tutuk-
lama daha baştan hukuka aykırı ve keyfi olmaktadır. Yukarıda irdelenen AİHM ve 
BM organları kararları uyarınca konusu suç teşkil etmeyen eylemlerin keyfi şekilde 
suçlamaya dayanak yapılması ve en azından 15 Temmuz öncesine dayanan cemaatle 
ilişkilerin kriminalize edilmesi açıkça suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal etmekte-
dir. AİHM ve BM kararlarına da yansıdığı şekilde, suç örgütünü finanse etme amacı 
taşımayan Bank Asya hesap hareketleri, sonradan kapatılan eğitim kurumlarında ço-
cuğunu okutma, Zaman gazetesi ve benzeri yayınlara abonelik (Taner Kılıç kararı), 
protesto gösterisine katılma (Taş ve Işıkırık kararları), bir medya organında çalışma 
(Ilıcak kararı), Facebook’ta paylaşım yapma (Yasin Özdemir kararı), herkese açık bir 
mesajlaşma programını kullanma (Akgün, Taner Kılıç, Özçelik, Yayman ve Gençtürk 
kararları), cemaat evinde kalma ve ders çalışma (Göksan kararı), birtakım simge ve 
sembolleri görünür şekilde taşıma (Bakır vd. kararı), eğitim kurumunda ders verme 
(Zarakolu ve Levent Kart kararları) gibi eylemlerden ötürü yapılan terör yargılamaları 
tamamen hukuka aykırıdır. Bu yargılamalar kapsamında tutuklama pratiğiyle ortaya 
çıkan yaygın ve sistematik hak ihlallerinin insanlığa karşı suç teşkil etmesi kuvvetle 
muhtemeldir.

Yukarıda yer alan çözüm önerileri, özellikle ihraç edildikten sonra bir şekilde terör yargı-
lamalarına muhatap olmuş KHK mağdurlarını ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, sayıları 
azımsanmayacak miktarda “terör örgütleri” ile irtibat veya iltisaklı olduğu iddia edilen, an-
cak haklarında herhangi bir adli/cezai işlem bulunmayan KHK mağdurları da mevcuttur. 
Aşağıda yer alan çözüm önerileri ilk kategoride yer alan mağdurlara ilaveten bu kişilerin de 
mağduriyetini giderecek niteliktedir:

· “Terör örgütleri” ile irtibat veya iltisaklı olduğu iddia edilen KHK mağdurlarına çö-
züm yeri olarak OHAL Komisyonu işaret edilmektedir. Yukarıda da açıklandığı üzere, 
OHAL Komisyonu bağımsız ve tarafsız hareket edebilecek güvence, yapı ve işle-
yişten yoksun olup, AİHM ve Venedik Komisyonu kriterlerine göre yetersiz bir olu-
şumdur. Buna ilaveten, az sayıda üyeden oluşan Komisyonun onbinlerce başvuruyu 
vakitlice ve herhangi bir hak kaybına neden olmadan karara bağlayamayacağı hali-
hazırda anlaşılmıştır. Bu gerekçelerle, OHAL Komisyonu bir kanun yolu olarak varlı-
ğını sürdürmemeli ve feshedilmelidir. Venedik Komisyonu ve AİHM kriterlerine aykırı 
olarak verilmiş OHAL Komisyonu kararları geçersiz sayılmalı veya bu kararların idari 
yargı tarafından ivedilikle iptal edilmesi sağlanmalıdır.

· İlk fırsatta, soruna temel teşkil eden KHK’lar uluslararası insan hakları hukukundan 
kaynaklanan ve bu raporda irdelenen kriterler çerçevesinde tüm hukuki sonuçları-
nı kapsayacak şekilde yeni bir düzenleyici işlem ile iptal/ilga edilmelidir. KHK’ların 
ortaya çıktığı andan itibaren tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte iptal edilerek hukuka 
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aykırılığın giderilmesi ve KHK mağdurlarının durumlarının eski hallerine getirilmesi 
(restitutio in integrum) lazım gelmektedir. Bunun sağlanmasını teminen, kanun çıkar-
ma tekniği açısından lehe sonuçları makable şamil (geriye yürür şekilde) bir yasama 
veya yürütme işleminin tercih edilmesi isabetli olacaktır.      

· Buna ilaveten, bahsekonu KHK’lara dayanılarak ihdas edilen ve idari yaptırım niteli-
ğini haiz sayısız idari işlem mevcuttur. Sözkonusu idari işlemler, dayandıkları düzenle-
yici işlemden bağımsız olarak hukuki varlığını halen sürdürmektedir. Bu idari işlemler, 
işlemi yapan makam tarafından işlem tarihinden itibaren hükümsüz kılınacak şekilde 
geri alınmalı, bu amaçla ilgili idari birimlere yönelik idari düzenleyici işlemler çıkarıl-
malıdır.

· İlgili idari birimler KHK’lara dayanılarak ihdas edilen ve idari yaptırım niteliğini haiz 
işlemi geri almaktan imtina ediyorsa, bu idari işlemler idare mahkemesinde iptal  
davasına konu edilmelidir. Terör mevzuatında yapılacak düzenlemelere ilişkin yuka-
rıda sayılan kriterler, gerek soyut norm denetiminde gerekse idari  davalarda “terör 
örgütleri” ile irtibat ve iltisak konusuna da yön verecek niteliktedir.

· Muhalefet partilerinin ceza davası dışında kalan irtibat ve iltisak gerekçesiyle ihraç 
işlemlerini kaldıracaklarını ifade etmesi takdire şayandır. Ancak DEVA Eylem Planı’n-
da görüldüğü üzere, kamu gücünü doğrudan kullanan kamu görevlilerin eski görev-
lerine dönmelerinde kimi siyasilerce tereddüt hasıl olduğu da görülmektedir. Darbe 
girişimi ile hiçbir alakası olmayan, herhangi bir görev suçu işlememiş bir kamu gö-
revlisi hakkında İdarenin keyfi bir şekilde ‘şüphelenme hakkı’ yoktur. Doğu Bloku’nun 
dağılması sonrasında yeni hükümetlerin önceki rejime ait memurlarla çalışmak iste-
memesine karşılık gelen ‘lustrasyon (arındırma)’ kavramı ancak devlete sadakat yü-
kümlülüğüne açık ve mühim bir şekilde aykırı davranmış olan kamu görevlileri için 
öngörülebilir. Dolayısıyla, darbe girişimiyle KHK’lı kamu görevlilerinin kahir ekseriyeti 
arasında en ufak bir bağ bulunmadığından bu tür bir toplu tasfiye mekanizması de-
mokratik toplumda gerekli değildir. Ancak bu tür bir tedbirin gerekli ve meşru olması 
halinde Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM’in lustrasyona dair içtihat ve 
müktesebatı dikkate alınarak yeterli güvencelerin sağlandığı bir süreç sonucunda bu 
tür ağır tedbirlere başvurulmak zorundadır. Alınan tedbirler, sebep oldukları hukuki 
sonuçlar ve bu sonuçların süresi bakımından orantılı olmalıdır. Bu meyanda, Venedik 
Komisyonu kamu görevinden ömür boyu men edilme, mesleki lisans iptali, seyahat 
özgürlüğünün tahdidi, kıdem tazminatı ve emeklilik ikramiyelerinin kaybı gibi ek yap-
tırımları orantısız bulmuştur.

Tedbire maruz kalacak devlet personelinin seçiminde, personelin elinde bulundurduğu 
kamu gücü ile bu gücü icra etmede sahip olduğu etki ve yetki gözönünde bulundurulmalı, 
bu hususlar personel bazında spesifik ve gerekçeli olarak irdelenmelidir (Pellegrin kararı). 
KHK’lar kişiselleştirilmiş gerekçeler içermekten çok uzak olup, kamu gücünün icrası bakı-
mından çok farklı konumlarda bulunan bir asker ile hemşire veya öğretmeni aynı metin ile 
tasfiye etmiştir.

· Disiplin hukukuna dair önemli ilkeler içeren yukarıdaki hususlar çerçevesinde, ilgili 
meslek gruplarına ait disiplin mevzuatı gözden geçirilmeli, böylelikle sözkonusu ilke-
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lerin uygulayıcı idari makam ve mekanizmalar tarafından içselleştirilmesi sağlanmalı-
dır.

· Son olarak, yargı mensupları ile kamu kurumlarının insan kaynakları dairesi ve dene-
tim ve disiplin kurullarının yukarıda ayrıntıyla işlenen ilke, kriter ve kılavuzlar üzerine 
köklü bir eğitime/bilinçlendirmeye tabi kılınması zaruridir.  

KHK problemine, altında yatan ve demokratik standartlara uygun düşmeyen teşebbüs ve 
refleksleri de kapsayacak şekilde kökten bir çözümün ancak yukarıda sayılan öneriler ile 
mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Aksi takdirde, soruna hakkaniyetli bir  çözüm geti-
rilemeyecek, belki geçici bir rahatlama sağlamakla birlikte, sorunun yinelenmesi engelle-
nemeyecektir. KHK sorununu çözme yönünde bir irade içeren samimi her gayret, ülkenin 
hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı sorununa da eğilmeye mecburdur. Ülkenin bahsekonu 
yapısal sorunları ve temel insan hakları perspektifinden KHK problemine yaklaşan bu rapo-
run, muhalefet partileri veya sivil toplum örgütleri için bir ön çalışma teşkil etmesi instituDE 
ailesi olarak bizleri sevindirecektir.
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Lüksemburg Barosu’na kayıtlı avukattır. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladığı 
lisans eğitiminin ardından Strazburg Üniversitesi’nde insan hakları alanında yüksek lisans yapmış 
ve akademik çalışmalarda bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalışmasını mütea-
kip meslek yaşamına kariyer diplomatı olarak devam eden Kaplankaya, Dışişleri Bakanlığı merkez 
ve yurtdışı teşkilatında uzun süreli geçici maslahatgüzarlık, misyon şefi yardımcılığı, muavin kon-
solosluk gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İnsan hakları uzmanlığının yanı sıra, Paris-Est Créteil 
Üniversitesi’nde uluslararası tahkim alanında LL.M. eğitimini tamamlayan ve akademik çalışmalar-
da bulunan Kaplankaya, AYM, AİHM ve BM nezdinde başvurular ile uluslararası tahkim alanında 
hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır. Kaplankaya’nın Strasbourg Observers ve Opi-
nio Juris gibi akademik bloglar ve Euronews’te yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.  

Hollanda Tarım ve Çevre Bakanlığında kariyer memuru olarak görev yapmaktadır. Mesleki kariyer-
ine Türk Dışişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak başlamış olup, daha sonra Diplomat olarak 
Türkiye’nin Trablus ve Lahey Büyükelçiliklerinde çalışmıştır. Ankara ve Leiden (Hollanda) Üniver-
sitelerinde uluslararası kamu hukuku alanında iki yüksek lisans yapmıştır. Uzmanlık alanları insan 
hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası insancıl hukuktur. 

HAKAN KAPLANKAYA 

HARUN REŞİT HALİSOĞLU 

7. RAPORU HAZIRLAYANLAR
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Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatlık kariyeri boyunca merkezde hukuk müşavirliği ve insan kay-
nakları dairelerinde hukuk müşaviri olarak görev yapmış ve Bakanlığı pekçok ulusal ve yabancı 
yargısal mekanizmalar huzurunda temsil etmiştir. Dışişleri Bakanlığı’ndaki kariyeri öncesi ve son-
rasında avukat olarak görev yapmış olan Dr. Gökçe’nin, Uluslararası Hukuk üzerine master ve dok-
tora düzeyinde çalışmaları mevcuttur. Dr. Gökçe’nin makaleleri Harvard Review ve Cambridge 
Journals dahil pekçok akademik ve mesleki platformda yayımlanmıştır. Dr. Gökçe mesleki kari-
yerine Almanya’da özel bir şirkette danışman olarak devam etmektedir. Dr. Gökçe hukuk fakülte-
sini Bilkent Üniversitesi’nde, master çalışmalarını Harvard Üniversitesi Kennedy School ve Ankara 
Üniversitesi AB Çalışmaları Enstitüsü’nde, doktorasını ise Hamburg Bucerius Law School’da tama-
mlamıştır. 

MEHMET BOZKAYA

Dr. YASİR GÖKÇE 

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını yap-
mış ve eş zamanlı olarak Ankara Üniversitesinde AB Hukuku yüksek lisans eğitimi almıştır. 2011 
yılında Dışişleri Bakanlığında memuriyete başlayan Bozkaya Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kay-
nakları Dairesinde ulusal ve uluslararası hukuk uzmanı olarak görev almıştır. 2015 yılında Lahey 
Büyükelçiliğine atandıktan sonra 2016 yılı Ağustos ayına kadar burada diplomat olarak çalışmıştır. 
Bozkaya 2018 yılında Hollanda’da Maastricht Üniversitesinde uluslararası hukuk yüksek lisansı da 
yapmış olup, halen özel bir şirkette çalışmakta ve instituDE Genel Sekreterliği görevini yürütmek-
tedir.   
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