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SUNUŞ

Türkiye’de özellikle insan haklarına saygının sağlanmasındaki zorluklardan biri olan 
cezasızlık, kronik ve güncel sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin yakın tarihi, ağır 
insan hakları ihlallerinin cezasız kalması, ihlaller için hesap verebilirliğin sağlanamaması 
ve geçmişle yüzleşilememesi ile bilinmektedir. 

Ergenekon soruşturmasının ardından 2009 yılında Midyat Savcılığı’na yapılan bir 
başvuru ve bu başvuru sonrasındaki gelişmeler 90’lı yıllarda güvenlik güçleri tarafından 
işlenen suçlar hakkında yargılamaların başlatılacağı, ağır insan hakları ihlalleri için hesap 
verebilirliğin sağlanacağı beklentisini oluştursa da bu yargılamalar, sorumluluğu bulunan 
kamu görevlilerinin teker teker beraat –ve hatta terfi- et(tiril)mesi ile sonuçlanmaktadır. 
Ağustos 2015’te ucu açık olarak ilan eden ve kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasakları 
ile birlikte bir devlet pratiği olan ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlığın devam ettiğine 
tanıklık ediyoruz.

Cezasızlık, işkence, zorla kaybetmeler gibi ağır insan hakları ihlalleri, nefret söylemi, 
kadına yönelik şiddet gibi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Cezasızlık bir norm 
olarak düzenlenmesinin yanısıra görevsizlik, yetkisizlik, soruşturma izni verilmemesi, 
davanın nakli, zamanaşımı gibi hukuki araçlar aracılığıyla cezasızlığa hukuki olarak zemin 
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yaratılmakta; idari ve yargı makamları ile siyasal iktidarların isteksizliğiyle onay bulmakta 
ve bir politika olarak uygulanmaktadır1. 

Cezasızlık politikasının en önemli sonucu toplum nezdinde adalete ve hukuk sistemine 
olan güveni yok etmesidir. Bir ihlalin failinin cezalandırılmasına ilişkin olanaksızlık halini 
ifade eden cezasızlık, en temelde toplumun genelinde ağır insan hakları ihlallerine 
hoşgörü gösterildiği algısını yaratmaktadır. Cezasızlık politikasının bir başka sonucu ise 
bu olayların sürekli artarak yaşanmaya devam etmesidir. Cezasızlık ile sonuçlanan her bir 
dava, cezasızlık döngüsünü beslenmektedir. Sistematik olarak uygulanan cezasızlık hesap 
verilebilirliğin olmadığı bir ortam yaratmakta, bir sonraki ihlale davetiyenin çıkartıldığı/
ihlallerin teşvik edildiği bir cezasızlığın hakim olduğu bir kültür oluşturmaktadır. 

Cezasızlık sadece mağdurun, yakınlarının ya da mağdurun kimliğinden olanların 
(örneğin, kadınların, LGBTİ bireylerin) sorunu değil, herkesi ilgilendiren bir insan hakları, 
demokrasi sorunudur. Hak ihlallerini görünür kılmak ve takip etmek, demokrasinin, insan 
haklarına saygının ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında etkili bir yoldur. İhlallerin 
takip edilmesi, hukuki süreçte etkili ve kalıcı bir sonuç alınabilmesini sağlayacağı gibi, 
Devletin sorumluluk üstlenmesini ve fail(ler)in hesap vermesini de sağlayacaktır. 

Van Barosu, 2016 yılı içerisinde yürütmeye başladığı Cezasızlığın Önlenmesinde Hak 
Savunucularının Kapasitelerinin ve Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi ile cezasızlığın 
biçimlerine, devletin yükümlülüklerine ve cezasızlık kültürüne dair farkındalığın 
arttırılmasını, hak savunucularının daha kapsayıcı bir stratejik yaklaşım geliştirmesine 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında hazırlanan bu çalışma cezasızlığa zemin hazırlayan, cezasızlık 
sonucunu doğuran hukuki araçları bir kez daha hatırla(t)mak ve bu sayede cezasızlıkla 
mücadele çabalarına katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

1  AİHM içtihatları arasında önemli bir yere sahip olan Opuz/Türkiye kararında, Türkiye’de iç hukukta 
yürütülen hukuki sürecin, cezasızlık politikasının çok bilinçli ve sistemli bir devlet politikası olarak 
uygulandığına işaret edilmektedir (Opuz/Türkiye, B.No. 33401/02, 09.06.2009, para.198).
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ÖNSÖZ

Ülkemizde temel hak ve özgürlükler sistematik olarak ve ağır suretle ihlal edilmektedir. 
Bu durum toplum vicdanını yaralamakta, bittabi bir adalet arayışını da zorunlu 
kılmaktadır. Travmatik dokusuyla toplumsal hafızaya kazınan vakalar cezasızlık 
döngüsüne itilmekte, failler korunmakla kalmayıp ödüllendirilmekte, mağdur ve/
veya yakınları ise hedef gösterilmekte, dolaylı olarak cezalandırılmaktadır. Hukuka ve 
adalete duyulan güven zedelenmekte, topluma bir umutsuzluk ve kaygı atmosferi hakim 
olmaktadır. 

Bizler her türlü zorluğa rağmen umudunu yitirmeyen, adalet arayışından ödün 
vermeyen tüm mağdurların ve yakınlarının adalet mücadelesi karşısında bir sorumluluk 
hissetmekteyiz. Van Barosu olarak adalet arayışına bir ses eklemek, umuda ortak olmak, 
umudu güçlendirmek için sistematik bir çalışma yapma kararı aldık. Bu kapsamda 
hazırladığımız projenin Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı’nca desteklenmesi 
ile çalışmalarımıza önemli katkı sağlanmıştır.  

Ülkemizde cezasızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan onlarca soruşturma ve dava dosyası 
bulunmaktadır. Bizler projemizde belirli kriterleri esas alarak seçtiğimiz 10 dava üzerinde 
yoğunlaşmak suretiyle cezasızlıkla mücadele etmek için bir yöntem geliştirmeyi ve 
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model oluşturmayı hedefledik. Çıkış noktamız ise cezasızlık politikasının yanı sıra diğer 
etkenlerin de incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemiz oldu. Bu hususta özellikle 
toplumsal davaları takip eden müdahil avukatların yaşadığı yöntemsel zorlukların menfi 
etkileri üzerinde yoğunlaştık. Bahsi geçen zorlukların aşılması için ise farklı dosyalara 
müdahil olan avukatların bir araya gelmesine aracı olarak bilgi ve yöntem paylaşımını 
sağlamaya dönük çalışmalar yürüttük. 

Cezasızlığın tekrar gündeme geldiği bu dönemde projenin hayata geçmesi için değerli 
desteğini sunan Hollanda Büyükelçiliği’ne, projenin uygulama sürecinde desteğini ve 
katkılarını sunan Van Barosu, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu ve Samsun Barosu baro 
başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, komisyonlarına, avukatlarına ve atölye çalışması 
katılımcılarına, proje çalışanı Mustafa Gören’e, projenin uygulayıcısı Özlem Zıngıl’a, 
projenin olgunlaşma sürecinde deneyimlerini paylaşarak fikir veren Hakikat Adalet Hafıza 
Merkezi’ne, proje metodolojisinin oluşmasında değerli katkılarını sunan Yrd. Doç. Dr. 
Kerem Altıparmak’a teşekkür ederiz. 

Bu çalışmanın, cezasızlık döngüsünü kırmak için atılacak adımlara katkıda bulunmasını 
umuyoruz ve çalışmayı Diyarbakır Barosu başkanı Av. Tahir Elçi’nin değerli anısına 
adıyoruz.

Van Barosu Başkanı
Av. Murat TİMUR
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GİRİŞ

Devletler, insan haklarını ihlal eden bir eylemi gerçekleştirmemek, gerçekleşmesi halinde 
ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak ve ayrıca böylesi bir eylemin tekrarlanmasını engelleyecek 
tedbirleri almak, yasal düzenlemeleri yapmak ve bunları hayata geçirmekle yükümlüdür. 

Ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleşmesi halinde ihlalin sonuçlarının ortadan 
kaldırılmaması bir olanaksızlık halini ifade etmektedir. Bu olanaksızlık hali, faillerin 
eylemlerinin cezai, hukuki veya idari yaptırımlarla karşılanması anlamına gelir ve 
soruşturma ve yargılama süreçlerinin sonunda cezasızlığı doğurur. Cezasızlık, 
doğrudan bir hukuk düzenlemesinden kaynaklanabileceği gibi, hukuki düzenlemenin 
olmamasından veya faile bir suç atfının yapılmaması, failin yargılanmaması, yargılandığı 
durumda ise yasaların etkili bir şekilde uygulanmamasından da kaynaklanabilir. 
Dolayısıyla cezasızlık olgusu, bir yandan bir süreci bir yandan da sorumlu faillerin 
eylemleri için hesap verebilirliğinin mümkün olmamasını ifade etmektedir.

Cezasızlık, Birleşmiş Milletler Cezasızlıkla Mücadeleye Dair Güncellenmiş Prensipler 
Seti’nde “[d]evletlerin ihlalleri soruşturma yükümlülüklerini yerine getirme; özellikle adalet 
konusunda, cezai sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerin aleyhinde dava açılmasını, 
yargılanmalarını ve usulüne uygun olarak cezalandırılmalarını sağlayarak faillerle ilgili 
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uygun önlemleri alma; mağdurlara etkin çözümler sağlama ve uğradıkları zararları tazmin 
edebilmelerini teminat altına alma; ihlallerden haberdar olma hakkını teminat altına alma; 
ve ihlallerin tekrarlanmasını önleyecek diğer önlemleri alma noktasındaki yetersizlikleri” 
olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan 
Kaldırılmasına Yönelik Rehber İlkeler’inde (Rehber İlkeler) açık bir cezasızlık tanımına yer 
verilmemektedir. İlke I.1’de cezasızlığın, ciddi insan hakları ihlallerini oluşturan eylemlerin 
sorumlularından hesap sorulmaması olduğu ifade edilmektedir. Rehber İlkeler’e göre 
ciddi insan hakları ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) düzenlenen 
yaşam hakkı (madde 2), işkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı (madde 
3), zorla çalıştırma ve kölelik yasağı (madde 4), özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5) ile 
özel hayat ve aile yaşamına saygı hakkına (madde 8) bakımından ortaya çıkmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezasızlık kavramını ilk defa Yaşa/Türkiye 
kararında kullanmıştır. Kararda, Devletlerin ihlal karşısında suçluların belirlenmelerine ve 
cezalandırılmalarına yol açacak nitelikte etkili bir soruşturma yapma yükümlülüklerinin her 
ne koşulda olursa olsun mutlak biçimde devam ettiğini vurgulamakta ve aksi yönde bir 
tutum, “cezasızlık ve güvensizlik iklimini daha da alevlendirecek ve dolayısıyla bir kısır döngü 
yaratacaktır” demektedir (Yaşa/Türkiye, B.No. 63/1997/847/1054, 02.09.1998, para.104). 

Yaşa/Türkiye kararı sonrasında AİHM cezasızlığa işaret ettiği kararlarında cezasızlığın, ihlali 
gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin belirlenmesini ve cezalandırılmasını mümkün kılacak bir 
etkili soruşturma yokluğu ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte AİHM, cezasızlığı 
sürece ilişkin bir kavram olarak değerlendirmektedir ve etkili soruşturma açılması, bu 
soruşturmanın Sözleşme standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesi, soruşturma sonucunda 
tespit edilmesi halinde fail olduğu iddia edilenlerin adil yargılanma ilkelerine uygun 
olarak yargılanmaları ve sorumlulukları kanıtlandığı takdirde sorumluların uygun cezalarla 
cezalandırılması ve bu cezaların etkin bir infazla sonuçlandırılmasını cezasızlık kavramı 
içerisinde değerlendirmektedir. Ayrıca AİHM’e göre, etkili ve ulaşılabilir iç hukuk yolunun 
sağlanması, ciddi ihlallerde zamanaşımı ve affın ortadan kaldırılması, ihlalde sorumluluğu 
bulunan devlet görevlisinin soruşturma süresince görevden uzaklaştırılması veya suçluluğu 
kanıtlanırsa görevden alınması, ihlale karşı usuli garantilerin ve etkili giderim sağlanması gibi 
unsurlar, yerine getirilmemesi durumunda insan hakları bakımından ciddi ihlallere sebebiyet 
verebilmekte ve bu ihlallerin cezasız kalması sonucunu doğurabilmektedir.2

2  Kerem Altıparmak (haz.), Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı, İnsan Hakları Ortak Platformu 
(İHOP), Mart 2016, sf.9-10; http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/files/
original/7c6d3da3ad26d676fe7189ce53b3f539.pdf 
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Çalışmanın sistematiği

AİHM içtihadının işaret ettiği üzere, cezasızlık öncelikle etkili soruşturmanın yokluğu veya 
soruşturmanın insan hakları standartlarına aykırı yürütülmesiyle kendini göstermekle 
birlikte, yargılamanın uzamasında olduğu gibi kovuşturma, verilen cezanın ertelenmesi 
gibi cezalandırma, ağır insan hakları ihlallerinin affa uğraması gibi infaz aşamasında da 
cezasızlık olgusu ortaya çıkabilir.

Bu çalışmada soruşturma, kovuşturma, cezalandırma ve infaz aşamalarında cezasızlığa 
zemin hazırlayan ve besleyen unsurlar değerlendirilmiştir. Bu unsurların cezasızlığa 
imkan sağlayacak şekilde nasıl kullanıldığını analiz edebilmek amacıyla bazı örnek 
davalar dikkate alınmıştır. 

Cezasızlık olgusunun ağır insan hakları ile sınırlı olmaksızın ihlal edilmesi durumunda 
ceza hukuku yaptırımı gerektiren insan haklarını kapsadığı göz önüne alındığında3, 
örnek davaların seçiminde kapsama ve zamana yönelik olarak bazı tercihlerde bulunma 
zorunluluğu doğmuştur.

Kapsam bakımından – Örnek davaların seçiminde kapsam bakımından yapılan 
belirleme güncel bir duruma dayanmaktadır. 16 Ağustos 2015 tarihinden itibaren İl 
İdaresi Kanunu’na dayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasakları yaşam hakkı dahil 
olmak üzere birçok insan hakkı ihlaline sebep olmuştur. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 
Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, ölümlerine ilişkin kısmi bilgiye erişilebilen 
en az 321 sivilin 16 Ağustos 2015 ile 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında sadece resmi 
sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş zaman dilimleri içerisinde, bu kapsamdaki bölgelerde 
yaşamlarını yitirdikleri tespit edilebilmiştir. Bu kişilerden 79’u çocuk, 71’i kadın ve 30’u 60 
yaşın üzerindedir4. Kısmi bilgiyle erişildiği haliyle bu veriler oldukça ciddidir. 

Bu ciddi veriler karşısında, Devletin insan hakları ihlallerini gereken ciddiyetle ele 
alma ve etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğü çerçevesinde hareket etmesi 
gerekmektedir. Ancak, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini destekleyen birçok 
bulgu vardır. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin İçişleri Bakanlığı’na ilettiği 
güvenlik güçlerinin sebep olduğunun iddia edildiği ihlaller dolayısıyla güvenlik güçleri 
mensuplarına karşı başlatılan soruşturmalar hakkında güncel bilgi talebinin yanıtsız 

3  Kerem Altıparmak (haz.), a.g.e, sf.5.

4  http://tihv.org.tr/16-agustos-2015ten-bugune-2-yilda-ilan-edilen-sokaga-cikma-yasaklari/; http://tihv.
org.tr/16-agustos-2015-16-agustos-2016-tarihleri-arasinda-sokaga-cikma-yasaklari-ve-yasamini-yitiren-
siviller-bilgi-notu/ 
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bırakılması bunlardan biridir5. Bir diğeri ise, insan hakları savunucusu, avukat, Diyarbakır 
Barosu başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015 tarihinde operasyonların yarattığı yıkıma 
dikkat çeken basın açıklaması sırasında öldürülmesine ilişkin soruşturmanın üzerinden bu 
rapor tarihi itibariyle 22 ay geçmiş olmasına rağmen gelinen aşama itibariyle soruşturma 
makamınca, suç faillerinin etkili soruşturulduğuna ilişkin inancı besleyecek bir pratik 
sergilenememesidir.

Tüm bu nedenlerle dava seçimlerinde yaşam hakkı ihlallerine yoğunlaşılmıştır. Bununla 
birlikte, yaşam hakkı temelinde yapılacak odaklanmada Türkiye’de sorunlu olan farklı 
alanların (azınlıklara ve Kürtlere, muhaliflere, kadınlara, çocuklara, LGBTİ bireylere yönelik 
vakaların) ele alınması özellikle gözetilmiştir.

Zaman aralığı - Geçmişte birçok ihtimal belirmiş olsa da6 ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle 
hesap verebilirlik gerçekleşememiştir. Bu anlamda Türkiye yakın tarihinin en kritik gelişmelerinden 
biri Ergenekon soruşturmasıdır. 2008 yılında başlayan bu soruşturma, o tarihlerde mevcut siyasal 
iklimin de etkisiyle cezasızlıkla mücadele ve hesap verebilirlik anlamında yeni bir sürecin işaretçisi 
olmuştur. Ergenekon soruşturmasının ardından 90’larda terörle mücadele operasyonlarında 
görev almış veya bu operasyonlarla bağlantılı bazı kişiler o dönem karıştıkları ya da tanık oldukları 
yasadışı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu gelişmeler, geçmişte yaşanan siyasi 
cinayetlerin ve Kürtlere karşı gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerin soruşturulmasına yönelik 
davaların açılabilmesini sağlamıştır. 

Ergenekon soruşturmasının hemen ardından, 1993-1995 yılları arasında Cizre’de yasadışı 
keyfi infaz edilen veya zorla kaybedilen 21 kişiyle ilgili yapılan tanıklık neticesinde 
Temizöz ve diğerleri soruşturması başlatılmıştır. Ancak, bu gecikmiş yargılamada tüm 
sanıklar Kasım 2015 tarihinde beraat etmiştir. 

5  Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine 
İlişkin Memorandum, para.96.

6  Susurluk kazası ile birlikte devlet kurumları içinde hukuk dışı eylemler gerçekleştiren bir çetenin 
varlığı ilk kez gözler önüne serilmiştir ve bu olayı soruşturmak için açılan dava da devlet kaynaklı ağır 
insan hakları ihlalleriyle ilgili ilk yargılamadır. Başbakanlık Teftiş Kurulu ve TBMM Araştırma Komisyonu 
tarafından hazırlanan raporlar, devletin PKK’ye karşı yürüttüğü mücadelede korucu, itirafçı ve özel 
harekat birimlerinden kişilerin kurduğu suç örgütlerinin siyasi faili meçhul cinayetler ve zorla kaybetmeler 
gerçekleştirdiği ortaya konmuş olmakla birlikte maalesef bunlar basit çete suçu olarak yargılanmıştır. 
Şemdinli davası ise Şemdinli’de Umut kitapevine yapılan bombalı saldırının failleri olan JİTEM çalışanı 
olan askerlerin ve bir PKK itirafçısının gerçekleştirdikleri hukuk dışı eylemlerinin sivil mahkemece örgütlü 
suç olarak tanımlandığı ve yargılandığı ilk davadır. Bu davayı önemli kılan sadece suç tanımı değildir; 
kurumsal hiyerarşiye atıf yapılarak üst düzey komutanlara da sorumluluk atfedilmişti. Olayın ardından 
dönemin kara kuvvetleri komutanının –tam da Türkiye’de hakim olan cezasızlık politikasına uygun olarak- 
zanlılar hakkında “Tanırım, iyi çocuklardır” dediği bu dava da maalesef geçmişle yüzleşme ve hesap 
verebilirlik bakımından etkili bir sonuç verememiştir.
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Temizöz ve diğerleri davası, cezasızlıkla mücadele edileceğine dair işaretlerinin ortaya 
çıktığı bir dönemde başlamış, cezasızlık politikasına geri dönüldüğünün işaretlerinin 
görüldüğü bir zamanda da beraatla sonuçlanmıştır. Temizöz ve diğerleri davasından 
önce, Musa Çitil davası beraatla sonuçlanmıştır; zorla kaybetme, işkence, yargısız infaz 
gibi ağır insan hakları ihlallerinde dahilleri olduğu gerekçesiyle yargılanan bir çok üst 
düzey askeri komutan ard arda beraat et(tiril)meye devam etmektedir.

Bu nedenle, zaman aralığı bakımından çalışmamızda Ergenekon davasının açılması 
(2008) ile Temizöz ve diğerleri davasında karar verilmesi (2015) arasındaki davalara 
odaklanılmaktadır. 

Çalışmada odaklanacak davalar şu şekilde belirlenmiştir:
 

●  Zirve Yayınevi davası (2008)
●  Temizöz vd. davası (2009)
●  Engin Çeber davası (2009)
●  Sıdıka Platin davası (2009)
●  Ahmet Yıldız davası (2009) 
●  Şerzan Kurt davası (2010)
●  Bayram Oteli davası (2011)
●  Roboski soruşturması (2011)
●  Ali İsmail Korkmaz davası (2013)
●  Muhammed Aydemir ve Orhan Aslan (Diyadinli çocuklar) davası (2015) 
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CEZASIZLIK ALANLARI

Cezasızlık olgusu esas itibariyle belli fiiller ve/veya faillerin cezasız kalmasına dair bir 

sorundur. Bu şekilde ifade edildiğinde bu yöndeki bir yasal düzenlemenin kendisinin veya 

yasal düzenlemelerin yokluğunun cezasızlığa neden olduğu düşünülebilir. Ancak, ağır insan 

hakları ihlallerinin etkili biçimde soruşturulması ve cezalandırılmasını mümkün kılacak yasal 

düzenlemeler bulunsa bile belli fiiller ve/veya failler yine de cezasız kalabilmektedir. Bu cezasız 

kalabilme, soruşturma aşamasından kovuşturma aşaması, hüküm verilmesi ve bu hükmün infazını 

da kapsayan bir bütüncül süreç içerisinde yaratılan cezasızlık alanları ile mümkün olabilmektedir.

Rehber İlkeler’de soruşturmadan başlayarak mahkeme kararlarının uygulanması 

aşamasına kadar ki süreçteki yükümlülükler şu şekilde ifade edilmektedir:

Soruşturma
Etkili soruşturma görevi İlke V.1, İlke VI

Mağdurun müdahil olması İlke VII

Kovuşturma

Etkili kovuşturma görevi İlke VIII.2

Mağdurun müdahil olması İlke VIII.2

Yargının bağımsız ve tarafsız olması İlke IX.1

Makul sürede tamamlama İlke IX.3

Cezalandırma İşlenen suça uygun cezanın verilmesi İlke X

İnfaz Kararın eksiksiz ve süratli şekilde uygulanması İlke XI
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Soruşturma aşaması
Ceza muhakemesinin bel kemiği soruşturma aşamasıdır. Kamu davasının 
hazırlandığı bu aşamadaki yetersizlikler, eksiklikler ve hatalar kovuşturma aşamasını 
etkileyecektir; hatta hiç kovuşturma aşamamasına geçilmemesi sonucunu bile 
doğurabilecektir. Bu aşamanın başarısı, etkili soruşturmaya bağlıdır: “Cezasızlıkla 
mücadele ağır insan hakları ihlali vakalarında etkili soruşturma yapılmasını gerektirir. 
Bu kati bir görevdir”7. 

Devletin etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğü, AİHS’in “etkili başvuru hakkı” 
başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Bu sözleşmede tanınmış olan 
hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için 
davranan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili 
bir yola başvurma hakkına sahiptir.” 

Etkili başvuru hakkı, Anayasa’da iki farklı maddede karşılığını bulmaktadır. 
Anayasa’nın hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36. maddesinin 1. fıkrasına göre 
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir”. 
Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin 40. maddede ise “Anayasa ile tanınmış 
hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma 
imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahip olduğu” yer almaktadır.

AİHM, içtihatlarıyla etkili soruşturmayla ilgili beş temel ilke ortaya koymuştur8: 

Bağımsızlık
Soruşturmayı yürütenler ile ilgili memur arasında kurumsal veya 
hiyerarşik bağlar olmamalıdır ve bağımsızlık fiilen söz konusu ol-
malıdır.

Yeterlilik
Soruşturma, inceleme konusu eylemin hukuka uygun olmadığını 
belirlemek, sorumlu olanları tespit etmek ve cezalandırmak için 
delil toplamaya elverişli olmalıdır.

İvedilik
Hukukun üstünlüğüne duyulan güveni muhafaza etmek için so-
ruşturma vakit kaybetmeden ve süratli bir biçimde yürütülmelidir.

Kamu gözetimi
Hesap verilebilirliği sağlamak üzere usuller ve karar alma açık ve 
şeffaf olmalıdır.

Mağdurların iştiraki
Meşru menfaatlerinin korunması açısından şikayetçiler sürece 
dahil edilmelidir.

7  Rehber İlkeler, V.1.

8  Memorandum, para.79
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AİHM içtihadı da dikkate alınarak Rehber İlkeler’de bir soruşturmanın etkili olabilmesi 

için şu koşulların sağlanmış olmasının gerektiği tespit edilmektedir9:

Yeterlik Soruşturma sorumlu kişilerin tespit edilmesi ve cezalandırıl-
masına yol açacak yeterlikte olmalıdır. Bu, devletlere soruştur-
manın belli bir sonuca ulaşmasını sağlama gibi bir yükümlülük 
getirmez. Ancak devlet yetkilileri olayla ilgili delilleri güvence 
altına almak için gerekenleri yapmış olmalıdır.

Baştanbaşalık Soruşturma içerik bakımından kapsamlı olmalı ve herhangi bir 
ırkçı veya diğer ayrımcı saikler dahil olmak üzere olayın geçmi-
şiyle ilgili koşullara değinilmelidir. Soruşturmada ihlale neden 
olan sisteme ilişkin hataların da tespit edilebilir olması gerekir. 
Bunun için ilgili delillerin güvence altına alınması için, mağ-
durun, şüpheli ve tanıkların tespiti ve bunlarla görüşülmesi; 
maddi delil bulunması amacıyla iddia edilen ihlalin meydana 
geldiği yerin incelenmesi ve yetkili uzmanlar tarafından adli 
tıp delillerinin toplanması gibi tüm makul adımlar atılmalıdır. 
Deliller bir bütünlük içerisinde tutarlı ve nesnel bir şekilde 
değerlendirilmelidir.

Tarafsızlık ve bağımsızlık Soruşturmanın yürütülmesinden sorumlu kişilerin olaylarda yer 
alan kişilerden tarafsız ve bağımsız olması gerekmektedir. Bu, 
olaylarda yer alan yetkililerin de delillerin toplanmasına veya 
hazırlık soruşturmasına katılmamaları anlamına gelmektedir; 
özellikle de soruşturmacılar, soruşturmanın öznesi oldukların-
dan aynı birimin yetkililerinden oluşamayacaktır.

Süratlilik Olabildiğince çok ve kaliteli delil toplanabilmesi için soruştur-
manın süratli bir şekilde başlatılması gerekir. Bazı durumlarda 
soruşturmanın ilerlemesini engelleyebilecek engeller veya zor-
luklar olabileceği gibi, yetkililer tarafından süratli bir şekilde 
harekete geçilmesi, halkın hukukun üstünlüğüne bağlılığının 
sağlanması ve güvenini sürdürmesi, hukuka aykırı eylemlerde 
bulunmayı veya bunlara hoşgörü görüntüsü verilmemesi ba-
kımından önemli olarak değerlendirilebilir. Soruşturma makul 
sürede tamamlanmalı ve tüm davalarda gerekli ihtimam göste-
rilerek yürütülmelidir.

Kamu gözetimi Hesap verilebilirliğin sağlanması, halkın hukukun üstünlüğüne 
bağlılığının sağlanması ve güvenini sürdürmesi, hukuka aykırı 
eylemlerde bulunmayı veya bunlara hoşgörü görüntüsü veril-
memesi bakımından soruşturma veya sonuçlarını kamu göze-
timinde olması gerekir. Kamu gözetimi soruşturmanın amaçları 
ile tarafların temel haklarını tehlikeye sokmamalıdır.

Mağdurun müdahil olması, Rehber İlkeler’de ayrı bir ilke olarak düzenlenmektedir (İlke VII).

AİHM’in yargılama yetkisinin kabul edilmesi ile birlikte 90’lı yıllarda yaşanan ağır insan 

hakları ihlallerine dair Türkiye aleyhine sayısız başvuru yapıldı. AİHM bu başvurularda 

9  Rehber İlkeler, VI.
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sıklıkla olgu-saptama yöntemini kullandı10. Olgu-saptama yöntemine başvurulmasının 
ardında, güvenlik güçlerince gerçekleştirildiği iddia edilen ağır insan hakları ihlallerinin 
söz konusu olduğu durumlarda idari makamların ve yargının soruşturma başlatma 
yönünde isteksiz hareket etmesi11, soruşturma başlattığında da etkili bir soruşturma 
yürütülmemesi yer almaktaydı. Diğer ifade ile soruşturma aşamasının başlatılmasının 
sağlanması başlı başına bir sorun olduğu gibi soruşturmanın sürüncemede kaldığı 
olayların oranı da oldukça yüksekti12. 

AİHM’in bu davalardaki içtihatlara bakıldığında, pek çoğunda ihlale neden olan bazı 
ortak noktaları saptamak mümkündür13. Bu ortak noktalardan hareketle soruşturma 
aşamasında cezasızlığı güçlendiren kalıpları tanımlayabilmekteyiz. 

Soruşturma açılması konusundaki isteksizlik 
Savcıların soruşturma açılması konusundaki isteksizliği, 90’lı yıllarda güvenlik 
güçlerince gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin olarak AİHM’in Türkiye 
aleyhine verdiği ihlal kararlarında en temel tespit tespit olarak yer almaktadır.

Rehber İlkeler’in “soruşturma görevi” başlıklı bölümünde (Rehber İlkeler, V.1, 2, 3) inandırıcı 
bir iddia söz konusuysa veya ağır bir insan hakkı ihlalinin gerçekleştiğinden şüphelenmek 
için makul gerekçeleri varsa yetkililer, inisiyatif alarak soruşturma başlatmalıdır. Mağdurun 
şikayette bulunmak istememesi, daha sonra şikayetini geri çekmesi veya davaya devam 
etmemeye karar vermesi yetkilileri etkili bir soruşturma yapma yükümlülüğünden alıkoymaz.

10  Devletin sistematik inkarı karşısında bu olgu-saptama duruşmalarıyla AİHM’in bir tür hafıza çalışması 
gerçekleştirdiğine ilişkin olarak ayrıca bkz. Sezgin Tanrıkulu, “Bir Hakikat Komisyonu olarak İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi”, 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı? içinde, 
Ankara Barosu Yayınları 2009, sayfa 222-232; Başak Çalı, “The Logics of Supranational Human Rights 
Litigation, Official Acknowledgment, and Human Rights Reform: The Southeast Turkey Cases before the 
European Court of Human Rights, 1996-2006”,  Law & Social Inquiry içinde, Vol. 35, No. 2 (Spring 2010), 
sayfa 311-337.

11  Bu isteksizliğin bireysel algı ve zihniyet kalıpları ile Hükümetin yaklaşımı/politikası olmak üzere iki 
yönü olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle ikinci açısından, hakim ve savcıların yürütmeden bağımsız 
bir tutum geliştirmelerini sağlayacak güvencelere sahip olmadıkları da önem taşımaktadır. Bu sorun alanı 
bu çalışmanın kapsamını aşacağı için ayrıca değerlendirilmemiştir.

12  Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından zorla kaybetme olayları ile ilgili ulaşılan dosyalardaki 
hukuksal verilerin değerlendirilmesi sonucu; yargısal süreçlerin iç hukuktaki durumuna bakıldığında 
dosyaların %69’unun halen bir karar verilmeksizin soruşturma savcılığında beklediği, sadece %17 
oranındaki şikayet hakkında dava açılmış olduğu, toplam %14 oranında takipsizlik, zamanaşımı ve 
beraat kararı bulunduğu ve sadece %1 oranında mahkumiyet kararı verildiği görülmektedir. Gülşah Kurt, 
Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, 2014, sf.21.

13  Gülşah Kurt, a.g.e, sf.23, 108.
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CMK’da kabul edilen sistemde de soruşturmaya başlama bakımından mecburiyet ilkesi 
kabul edilmiştir ve savcı hemen işin gereğini araştırmakla yükümlüdür. CMK madde 
160/1’e göre; “Cumhuriyet savcısı, ihbar yoluyla veya başka bir suretle, bir suçun 
işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup 
olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.”

Bununla birlikte, AİHM’in Türkiye ile ilgili verdiği kararlarında savcıların güvenlik 
güçlerinin fiillerinden kaynaklanan ağır insan hakları ihlalleri içeren pek çok olayda 
soruşturma başlatmak konusunda hareketsiz kaldığı, mecburilik ilkesine rağmen 
soruşturma açma yönünde bir irade ortaya koymadığı görülmektedir14.

Tarafsızlık ve bağımsızlığın olmaması
Tarafsızlık ve bağımsızlık etkili bir soruşturmadan bahsedilmek için büyük öneme sahip 
olan konuların başında gelmektedir. Tarafsızlık ve bağımsızlık, soruşturmanın, ağır 
insan hakları ihlallerinin şüphelilerinin gerçekleştirilebileceği herhangi bir etkiden uzak 
olmasını gerektirmektedir. Bu anlamda, soruşturmayı yürütenler ile soruşturma konusu 
ihlallerin şüphelileri arasında kurumsal veya hiyerarşik bağ olmaması önem taşımaktadır. 

Rehber İlkeler’de de, olaylarda yer alan yetkililerin delillerin toplanmasına veya hazırlık 
soruşturmasına katılmamaları; özellikle de soruşturmacıların, soruşturmanın öznesi 
olduklarından aynı birimin yetkililerinden oluşamayacakları ifade edilmektedir (Rehber 
İlke VI). 

CMK’da, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısının bizzat veya emrindeki adli 
kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yapabileceği belirtilmektedir. Ancak, 
uygulamada kolluğun adli ve idari görevleri içiçe geçmiştir ve bu durum, olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle güvenlik güçlerinin şüpheli/fail olduğu durumlarda, 
soruşturmacıların aynı teşkilat içerisinden görevlendirilmesi, soruşturmanın 
tıkanabilmesine, faillerin kayırılmasına ve bazı delillerin üzerinin örtülmesine imkan 
verecek bir zemin yaratmaktadır.

Soruşturma izni verilmemesi
Güvenlik güçlerinin özel soruşturma kurallarına ve usullerine tabi olması, adeta 
devletin koruması altında olma hali yaratmakta ve bu anlamda cezasızlığa neden olan 
hususlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da 

14  Gülşah Kurt, a.g.e, sf.40.
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memurlar ve diğer kamu görevlileri için öngörülen izin sistemi devlet görevlilerinin 
soruşturulması önünde ciddi bir engel iken15, asker kişiler ve MİT personeli gibi bazı 
görevliler yönünden 4483 sayılı Kanun’da öngörülen izin sistemine de istisna teşkil eden 
özel usullere yer verilmektedir. 

Güvenlik güçleri hakkında idari izninin verilmemesi yoluyla soruşturmaların açılmaması 
adeta normal bir usule dönmüştür. Soruşturmaların bu şekilde engellenmesi, güvenlik 
güçlerine kişisel dokunulmazlık sağlamakta ve izin sistemi başlı başına cezasızlık nedeni 
olmaktadır. 

Kısıtlama kararı verilmesi
CMK’nın 153/2. maddesi uyarınca, müdafinin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden 
örnek alma yetkisi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise cumhuriyet 
savcısının istemiyle müdafinin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlanabilmektedir. 

Bu düzenlemenin amacı, soruşturmanın amacına ulaşması olmakla birlikte, suçtan zarar 
görenin, mağdurun ve şikayetçinin müdafinin de soruşturma belgelerini inceleme 
hakkı vardır ve verilen kısıtlama kararı suçtan zarar görenin, mağdurun ve şikayetçinin 
müdafini de kapsamaktadır.

Kısıtlama (gizlilik) kararı uygulamada, güvenlik güçlerinin şüpheli konumda olduğu 
hallerde neredeyse otomatik olarak uygulanmakta ve soruşturma dosyasının bir 
kısmı için değil tamamı için alınmaktadır. Dolayısıyla, kamu davası açılıncaya kadar 
ne müdafi ne de suçtan zarar görenin ve mağdurun müdafii soruşturma dosyasına 
ulaşabilmektedir. Özellikle güvenlik güçlerinin ağır insan hakları ihlallerinin söz konusu 
olduğu suçların soruşturulmasında kısıtlama kararı verilmesi, büyük ölçüde suçtan zarar 
görenin ve mağdurun aleyhinde işlemekte, delillerin karartılmasına zemin hazırlamakta 
ve neticede cezasızlık sonucuna etkili olmaktadır16.

Soruşturma makamlarının yetkilerini kullanmaması
CMK’da soruşturma işlemlerinde cumhuriyet savcısı yetkili kılınmış; yapılan suç duyurularına 

15  4483 sayılı kanunda öngörülen izin sistemi devlet görevlilerinin soruşturulması önünde engel 
olmasının yanında, bürokratik bir süreç olan izin süreci ile soruşturmanın da uzaması sağlanmaktadır. 
Ayrıca, soruşturma izni alınmasına getirilen istisnalar uygulanmasında direnç gösterilmektedir. TCK 
kapsamında, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
gibi suçlar için idari izin sistemi şart koşulmamaktadır. Bu istisnalar kapsamına dahil olunmaması için 
genellikle suç nitelemesinin hafifletilmesi yoluna başvurulmaktadır. 

16  Mehmet Atılgan, Serap Işık, Cezasızlık Zırhını Aşmak: Türkiye’de Güvenlik Güçleri ve Hak İhlalleri, 
TESEV, Ocak 2012, sf.27-28.
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konu olayların aydınlatılması, suçların ve faillerin ortaya çıkarılması için de yetkilerle 
donatılmışlardır.

Buna göre; soruşturma işlemleri cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilecek olup 
kolluk görevlileri cumhuriyet savcısının yardımcısıdır. Cumhuriyet savcısı, doğrudan 
doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı 
yapabilecek, tüm kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilecektir. Adli kolluk 
görevlileri de cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin 
yerine getirmekle, diğer kamu görevlileri de soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan 
bilgi ve belgeleri vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.

Cumhuriyet savcısının yetkileri arasında, doğrudan şüpheli kişilerden bilgi temin 
etmek amacıyla ifade alma, tanıkları dinleme, uzmanlık ya da özel veya teknik bilgi 
gerektiren hallerde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verme, şüpheli ile ilgili yer 
gösterme işlemi yaptırma, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde olay yerinde keşif 
yapma, delillerin kaybolması veya zarar görmesi ihtimali veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde bazı koruma tedbirlerine karar verme yetkisi bulunmaktadır. Otopsi 
ise cumhuriyet savcısının huzurunda yapılır. Ancak AİHM kararlarında vurgulandığı üzere 
özelikle güvenlik güçlerinin ağır insan hakları ihlallerinde bu yetkiler kullanılmamaktadır.

Sıklıkla başvurulan uygulama, savcıların bizzat işlem yapmak yerine kolluğu 
görevlendirmesidir. Ayrıca savcılar, kolluğun olay yeri tutanakları ve raporlarını bir 
değerlendirme yapmadan aynen kabul etmekte, soruşturmayı derinleştirecek adımları 
atmamaktadır. Sıklıkla başvurulan bir diğer uygulama ise, işlenen fiille ilgili tutanakta 
imzası bulunan kamu görevlilerinin tanık olarak dinlenmesidir.

AİHM’in birçok kararında otopsilerin yetersizliği tespit edilmiştir. Yapılan otopsi 
işlemlerinin genelde baştan sağma olduğu, öldürme konusunda asgari bir incelemenin 
dahi yapılmadığı kararlarda sıklıkla vurgulanmaktadır.

Delillere ulaşmada gerekli gayretin gösterilmemesi 
Faillerin tespit edilebilmesi ve suçun ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgi elde 
edinilmesi için  ve ayrıca delillerin bozulması, değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi 
için olay yerinin hemen kapatılması ve olay yerinden delil toplanmaya başlanması 
gerekmektedir. 

Fakat, şüphelilerin güvenlik güçleri olduğu ağır insan hakları ihlalleri bakımından, 
şüpheli konumundaki güvenlik güçlerinin soruşturmacılar içerisinde yer almaları veya 
soruşturmacılarla aralarında kurumsal veya hiyerarşik bağ olması nedeniyle şüpheliler 
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olay yeri incelemesi ve keşif işlemlerinden önceden haberdar olmakta ve müdahalede 
bulunarak delilleri kaybedilmesini, gizlenmesi veya değiştirilmesini sağlamaktadırlar.

CMK düzenlemelerine göre, keşif işlemi ise bizzat kolluk tarafından yapılamaz; kural 
olarak hakim tarafından yapılır, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise savcı eşlik 
etmeksizin yapılamaz. Ancak, AİHM kararlarına da yansıdığı gibi, uygulamada, olay 
yerindeki koşulların inceleme yapmayı güçleştirdiği gerekçesi öne sürülmekte, bu 
gerekçeyi ortaya koyacak veriler sunulmaksızın keşif ya yapılmamakta ya da kolluk 
tarafından yapılmaktadır.

Suçu nitelemede hafifletici yorumlar 
Güvenlik güçlerinin işlediği ağır insan hakları ihlalleri bakımından savcılarca farklı 
suçların isnad edilmesi cezasızlığa giden süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Savcılarca 
suçu nitelemede kimi zaman cezanın alt sınırını düşüren kimi zaman da soruşturma izni 
alınmasını17 gerektirecek hafifletici yorumlarla hafif suçlar isnad edilmektedir.

İşkence suçunun işlendiği durumda, bu yola başvurulmasına sıklıkla görülmektedir. 
Bu, hem soruşturma izni alınmasının gerekli olması sonucunu doğurmakta hem de 
yargılama neticesinde sanık lehine yasal olanaklara başvurulabilmesini mümkün 
kılmaktadır.

Karşı suçlamalar yöneltilmesi
Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle 
şikayette veya ihbarda bulunan ihlalin mağdurlarına veya yakınlarına, sıklıkla suçlamalar 
yöneltmekte mağdur veya yakınlarına soruşturmalar ve “karşı” davalar açılmaktadır. 

Karşı suçlamalar, aynı zamanda mağdurun masumiyetinin sorgulanmasına neden 
olmaktadır; mağdur veya yakınları kamuoyu nezdinde suçlu olarak yaftalanmakta, 
bu şekilde hak ihlalleri meşru gösterilmektedir. Görevini yaptırmamak için direnme, 
hakaret, yargıyı etkilemek, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası, TC askeri ve 
emniyet teşkilatının alenen aşağılamak sıklıkla yöneltilen suçlamalardandır.

Karşı suçlamalarda soruşturma süreci, güvenlik güçlerine yönelik suçlamalardan daha 
hızlı yürütülmekte ve kısa sürede sonuçlanmaktadır. 

Faillerin saptanamaması
Suç teşkil eden fiilleri gerçekleştiren kişiler doğrudan fail konumunda olmakla birlikte, 

17  Bkz. yukarıda dipnot 15.
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özellikle ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması bakımından fiili doğrudan 
gerçekleştirenler güvenlik güçlerine veya sivillere emir veren üst düzey görevlilerin, 
bu suçları işleyenleri sessiz kalmak suretiyle koruyan, suçları ve failleri gizleyen veya 
bu fiillerin açığa çıkarılmasını icrai hareketleriyle engelleyen kişilerin de fail olarak 
saptanması ve sorumluluğuna gidilmesi gerekmektedir. Şüpheliler arasında güvenlik 
güçlerinin olduğu durumlarda bu yönde bir saptama ve soruşturmaya dahil etmeden 
kaçınılmaktadır. 

Kovuşturma Aşaması 
Bir suçun işlendiği haberinin alınması üzerine, bu fiilleri takibe yetkili makamların 
kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere derhal soruşturmaya 
başlamaları (CMK md 160/1), yapılan soruşturma sonucunda fiil ve failin belli olması, 
suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması ve dava şartlarının gerçekleşmiş olması 
durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmesi (CMK md.170/2) 
kabul edilmiştir.

Kovuşturma aşamasında olayların aydınlatılması, faillerin tespiti ve faillerin fiilleriyle 
orantılı şekilde cezalandırılmalarının sağlanması, başarılı bir soruşturma sürecine 
bağlıdır. Soruşturma aşamasındaki eksiklikler, yetersizlikler, soruşturmaların 
ilerlemesinin önündeki mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan engeller kamu 
davasının seyrini etkilemektedir.

Ancak bununla birlikte, etkili bir soruşturma yapılsa bile kovuşturma aşamasında da çok 
sayıda etken cezasızlığa zemin hazırlayabilmektedir.

Görev uyuşmazlıkları
Asker kişilerin belirli suçlar yönünden soruşturulması ve kovuşturulması kendi özel 
kanunlarında öngörülen usullere tabidir. Diğer bir ifadeyle, asker kişiler belirli suçlar 
yönünden adli yargının dışında tutulmaktadır. Bu ayrım, asker kişiler tarafından 
işlenen ya da asker kişilerle birlikte sivillerin dahil olduğu ağır insan hakları ihlallerinin 
soruşturulması ve kovuşturulmasında cezasızlığa katkı sunmaktadır. 

İki yargı alanı arasında görev uyuşmazlıklarının çıkması yoluyla yargılamalar yıllarca 
sürebilmekte, askeri yargının adli yargıdan farklı askeri yargı düzenine ait kurallar 
içermesi neticesinde asker kişilerce gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlalleri cezasız 
kalabilmektedir.

Temizöz vd. Davasında yargılama süresinde sanık müdafileri bir kaç defa Temizöz’ün 
asker olması nedeniyle askeri yargının görevli ve yetkili olduğu itirazında 
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bulunmuşlardır. Bu itirazları, Temizöz aleyhine tanıklıkların olduğu süreçte yapmaları 
görev uyuşmazlığının cezasızlık sonucuna etkili bir araç olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu itirazların yapıldığı süreçte siyasi kararlılığın söz konusu olması nedeniyle yapılan 
itirazlar reddedilmiştir. Cezasızlık politikasının tekrar uygulanmaya başlanması ile birlikte 
Temizöz vd. davasında görevsizlik kararı verilmiştir.

Davanın nakli
Davaların olayın gerçekleştiği yerde açıldıktan sonra başka illere nakledilmesine 
sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Güvenlik güçlerinin yargılandığı davaların çok 
büyük kısmında CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kovuşturmanın görevli ve yetkili olan 
mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, Adalet 
Bakanı Yargıtay’dan davanın naklini isteyebilecektir.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nce zorla kaybedilen kişilere ilişkin hukuki verilerin analizi 
sonucunda, davaların olayın yaşandığı yerden başka şehirlere nakledildiği dosyaların 
oranı %90 olarak tespit edilmiştir18.

Davaların nakline ilişkin verilen kararlara bakıldığında, bu kararlarda kamu güvenliğini 
tehlikeye düşürmesi gerekçesi soyut ve genel ifadelerle ifade edilmekte, bu gerekçeye 
temel teşkil eden olgulara ise hiçbir yer verilmemektedir. Bunun sonucunda, CMK’nın 19. 
maddesinde öngörülen hukuki araç, adalete eşit ve etkin biçimde erişim sağlanmasının 
önüne geçilmesinde kullanılmaktadır.

Muğla’da öldürülen Şerzan Kurt davası kamu güvenliğini tehlikeye düşürmesi 
gerekçesiyle Eskişehir’e nakledilmiş, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de 
öldürülen Ali İsmail Korkmaz davası ise aynı gerekçeyle Eskişehir’den Kayseri’ye 
nakledilmiştir. Bu yaygın uygulama, kovuşturmanın uzamasına neden olmasının yanısıra 
mağdur ve şikayetçilerin mahkemeye erişimi önünde de ciddi bir sorundur; bu yönleriyle 
cezasızlığa etkili olmaktadır.

Cezalandırma Aşaması 
Ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlıkta soruşturma ve kovuşturma süreci temel 
belirleyici aşamalar olmakla birlikte, cezalandırma aşamasında da cezasızlığa neden 
olan birçok sorun mevcuttur. Faillerin fiilleri işlediği yönünde yeterli kanıt bulunmasına 
karşın beraat kararı verilmesi, yargılama sürecinin zamanaşımı süresinin dolmasına 
neden olacak kadar uzun sürdürülmesi, fillerle orantılı olmayan hafif cezalar verilmesi 

18  Gülşah Kurt, a.g.e,, sf.20
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gibi güvenlik güçlerinin lehine olacak şekilde kararlar verilmek suretiyle cezalandırma 
aşamasında da cezasızlık sonucu doğabilmektedir. 

90’lı yıllarda güvenlik güçlerince işlenen ağır insan hakkı ihlalleri nedeniyle Türkiye’de 
hiçbir devlet görevlisi sorumlu tutulmamıştır.

Zamanaşımı
Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda zamanaşımı örtülü bir af niteliğine 
bürünmekte ve cezasızlığı hayata geçirmektedir. 

Soruşturma sürelerinin uzunluğu, soruşturmaların sürüncemede bırakılması güvenlik 
güçlerince işlenen ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda sıklıkla gündeme 
gelmekte ve bu suçlar zamanaşımına uğrama riski ile karşı karşıya kalmaktadır. 

TCK’da bu sorunu aşmak için değişiklik yapılmıştır. Ancak, bu değişiklik de sorunları 
çözücü ya da zamanaşımının cezasızlığa yol açacak şekilde kullanılmasını önleyici 
nitelikte değildir. Yoğun ve sistematik şekilde ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği 
artık AİHM kararları ile ortada olan 90lı yıllarda gerçekleşen ihlaller nedeniyle başlatılan 
yargılamalar suç tarihi esas alındığı için “zamanaşımı” engeline takılmaya devam 
etmektedir. Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve bu suçları işlemek için örgüt kurma veya 
yönetme suçları bakımından zamanaşımının söz konusu olmayacağı düzenlenmiş 
olmakla birlikte zorla kaybetmeler bu kapsama alınmamıştır. Dolayısıyla, zamanaşımı, 
sorumluluğu örten bir örtü olmaya devam etmektedir. 

Engin Çeber davasında, işkencede bizzat bulunmayan ancak işkence yapılmasına göz 
yuman kamu görevlisinin (Metris Cezaevi 2. Müdürünün) müebbet hapis cezası alması 
üzerine yargılama sürecinin zamanaşımı süresinin dolmasına neden olacak kadar uzun 
sürdürülmesi yoluna başvurulmuştur. Dosya 8 ay mahkeme kaleminde bekletildikten 
sonra Yargıtay’a gönderilmiş, Yargıtay’ca verilen bozma kararı sonrasındaki ilk duruşma, 
karardan 16 ay sonra yapılmış ve sonrasında da duruşmalar sürekli ertelenmiştir.

Fillerle orantılı olmayan hafif cezaların verilmesi
Güvenlik güçlerinin işlediği suçlarda cezaya mahkumiyeti istisnai bir niteliğe sahiptir. 
Mahkumiyet istisna olduğu gibi, ceza verildiği durumlarda da fiilin ceza mevzuatına 
uygun biçimde tavsif edilmesi, işledikleri suçun ağırlığıyla orantılı olması istisnai bir 
nitelik taşımaktadır. Böylelikle failler korunmakta, cezasızlık olgusu ortaya çıkmaktadır.

Kadına yönelik şiddet bilindiği gibi Türkiye’nin önemli sorunlarından biridir. Kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi için politikalar geliştiriliyor, yasal değişiklikler yapılıyor 
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olmakla birlikte, istatistiki verilerde artış gözlemlenmektedir. Kadına yönelik şiddet 
bağlamında AİHM, Opuz/Türkiye kararında diğerlerinin yanısıra Türkiye’deki genel ve 
ayrımcı yargı pasifliğinin aile içi şiddeti besleyen bir ortam yarattığı tespitini yapmıştır19. 

Yakın zamanda, basına kıyafetleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında şiddete maruz 
kalan kadınların haberleri yansımıştır. Basına yansıyan bu olaylarda, gerek olay 
anı görüntülerinde, gerek savcılık ifadelerinde gerekse kovuşturma aşamasındaki 
savunmalarında failler açıkça nefret söyleminde bulunmaktadır. Ancak, kovuşturma 
neticesinde sanıklar hakkında İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını 
engelleme, Kasten basit yaralama ve Hakaret suçlarından ceza verilmekte, Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik etme suçundan cezalandırılmaya yer olmadığına hükmedilmektedir. 

İnfaz Aşaması 
Sanıkların cezalandırma aşamasında işledikleri suçun ağırlığıyla orantılı olmayacak 
şekilde aldıkları hafif cezaların infazı, cezada iyi hal indirimine gitme, cezanın ertelenmesi, 
paraya çevirme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi sanık lehine yasal 
olanaklarla gerçekleştirilmeyebilmektedir. Bu, faillerin adeta ödüllendirildiği bir durum 
yaratmakta ve cezasızlık sonucunu doğurabilmektedir.

19  para.198.
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DAVALAR

Zirve Yayınevi Davası 
Malatya’daki Zirve Yayınevi’nin çalışanları Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve 
Uğur Yüksel “misyonerlik faaliyetleri” yaptıkları gerekçesiyle 18 Nisan 2007 tarihinde 
öldürüldü20. Gün ortasında gerçekleşen katliamdan, yakınlarına ulaşamayan ailelerinin 
aradığı polislerin yayınevine gitmesiyle haberdar olundu. Polis olay yerine geldiği sırada 
daha saldırganlar binadan ayrılmış değildi.

Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım olay yerinde, Emre 
Günaydın ise üçüncü katın penceresinden atlayıp kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına 
alındı; daha sonra 2 şüphelinin daha ifadesi alındı. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 7 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame ile sanıkların 
silahlı terör örgütü kurmak, örgüt yöneticisi olmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak, 
silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde birden fazla adam öldürmek, işyeri 
dokunulmazlığını bozmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlamalarından 
cezalandırılmasını talep etti. 

20  Zirve Yayınevi Davası’na ilişkin dava özetinde büyük ölçüde failibelli.org sitesinden yararlanılmıştır: 
http://failibelli.org/dava/zirve-yayinevi-davasi/   
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Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada müdahil 
avukatlarına gönderilen 32 soruşturma klasöründen sadece 7-8 tanesi cinayetle ilgili 
araştırmalara yer veriyordu. Geri kalan klasörler Malatya’daki misyonerlik faaliyetleri 
ile ilgiliydi.

Dava sürecinde, cinayetin en önemli sanığı olan ve olay günü kaçmaya çalışırken 
üçüncü kattan düşerek yaralanan Emre Günaydın’ın kaldığı hastanede 24 saat çift 
kamerayla izlenen odasının kamera kayıtlarının imha edildiği ileri sürüldü, daha sonra 
savcılık kayıtların kendilerine teslim edildiğini bildirdi. 

Sanıklardan Abuzer Yıldırım ile cinayet öncesi mesajlaşan bir numaranın Kartal 
Cumhuriyet Savcısı üzerine kayıtlı olduğu belirlendi ve bunu haber yapan dokuz 
gazeteci hakkında ‘kişilik haklarını ihlal etmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Davanın müdahil avukatları davanın başından beri bu cinayetlerin ardında devlet 
içerisinden örgütlü bir yapılanmanın olduğunu, sadece katliama yapan beş gencin 
sorumlu olmadığını dile getirdiler; bunları dile getirdiği için müdahil avukatları 
ölümle tehdit edildi. 

Dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na İlker Çınar imzalı 8 
sayfalık bir ihbar mektubu ile ekinde internet çıktısı birtakım belgeler gönderildi. Bu 
belgeler incelendiğinde, içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha önceki 
iddianamelerinde Ergenekon Terör Örgütünün misyonerlikle ilgili faaliyetleri ile 
nasıl bir strateji izlediğini ve Zirve Yayınevi Cinayetinin de bu kapsamda işlendiğini 
gösteren ayrıntılı bilgilerin yer aldığı görüldü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma devam ettiği esnada yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir ihbar 
mektubu ve ekinde bir adet CD gönderildi. Bu CD içerisindeki ses kaydında lker 
Çınar’ın ifadelerini doğrular bilgilerin yer aldığı görüldü.

Elde edilen bilgi ve belgeler ve sonucu Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
hazırlanan iddianame ile Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde emekli Orgeneral 
Ahmet Hurşit Tolon ve Mehmet Ülger’in de aralarında olduğu 19 sanık hakkında 
silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, kasten adam 
öldürmeye azmettirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme, konut 
dokunulmazlığını ihlale azmettirme ve nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme 
suçlarından dava açıldı. Bu davanın, Zirve Yayınevi davası ile birleşmesine karar 
verildi.

[26]



Kamuoyuna yansıyan bu iddialara tepki olarak Genelkurmay Başkanlığı, 15 
Şubat 2013 tarihinde resmi internet sitesinde yaptığı açıklamayla Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’nın 1952 yılında dönemin Başbakanı ve 10 bakanının, Genelkurmay 
Başkanı ile birlikte aldığı bir karar ile “Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri” adıyla 
kurulduğunu, 1970 yılında “Özel Harp Dairesi” adını aldığını ve 1992 yılından 
itibaren de adının “Özel Kuvvetler Komutanlığı” olarak değiştirildiğini, gizli veya 
illegal bir yapılanma olmadığını, faaliyetlerinin de illegal olmadığını açıkladı.

Dava kapsamında yargılanan tutuklu sanıklardan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, 
Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Salih Gürler, tutukluluk sürelerinin 5 yılı aşması 
üzerine tahliye edildi. Daha sonra, emekli Orgeneral Hurşit Tolon da tahliye 
edildi. Bu tahliyelerin ardından her duruşmada sanıklar tahliye edilmeye başlandı. 
Ocak 2015 tarihine gelindiğinde davada tek tutuklu olarak azmettirici iddiasıyla 
yargılanan Varol Bülent Aral kaldı.

9 yıl süren davanın 115. duruşmasında aralarında emekli Orgeneral Tolon ile 
emekli Albay Ülger’in de bulunduğu 16 sanığın terör örgütü üyeliği ve benzer 
suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, Zirve Yayınevi’ni basıp Alman uyruklu 
Tilman Geske ile Uğur Yüksel ve Necati Aydın’ı boğazlarını keserek öldürmekle 
suçlanan sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Hamit Çeker ile 
Cuma Özdemir’e tasarlayarak adam öldürmek suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis cezası, Mehmet Ülger’e haberleşmenin gizliliğini ihlal ve resmi 
belgede sahtecilik suçlarından 13 yıl 9 ay, Binbaşı Haydar Yeşil’e de 14 yıl 10 ay 22 
gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kararda, olayın meydana geliş şekli ve dosya kapsamı dikkate alındığında eylemin 
sadece 5 sanık tarafından planlanarak işlenmiş olmasının hayatın olağan akışına 
uygun olmadığını belirten Mahkeme, “Yaklaşık 9 yıl süren uzun yargılamaya 
rağmen sanıkları azmettiren suç faillerinin veya örgütlerin ortaya çıkarılmadığı 
anlaşılmakla, olayın azmettiricileri ve planlayıcıları olan suç failleri ve örgütlerin 
ortaya çıkarılması yönünde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Zirve Yayınevi davasında 9 yıllık süreçte 3 mahkeme başkanı, 5 de savcı değişti.  
Davada üç iddianame ve savcılık tarafından dosyaya üçüncü kez de mütalaa 
verildi.

Anahtar kavramlar: Delillere ulaşmada gerekli gayretin gösterilmemesi, 
faillerin saptanamaması
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Temizöz vd. Davası
1993-1995 yılları arasında Cizre Belediye Başkanlığı yapan ve Temizöz ve diğerleri 
davasının sanıklarından biri olan Kamil Atağ’ın kardeşi eski korucu Mehmet Nuri Binzet, 
adli bir suçtan dolayı cezaevindeyken 2009 yılında kendi isteğiyle Midyat Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na ifade verdi21. 1993-1998 yılları arasında Cizre’de koruculuk yapan Binzet, 
ifadesinde Temizöz ve ekibi tarafından 1993 ile 1995 yılları arasında gerçekleştirilen ve 
kendisinin de içinde yer aldığı ve/veya tanık olduğu adam kaçırma, işkence, gasp, zorla 
kaybetme ve yargısız infaz olaylarını anlattı. Gizli tanık olarak dinlenen Nuri Binzet’in 
ifadeleri ile soruşturma aşamasında dinlenen gizli tanıkların ifadeleri örtüştü. 

Binzet’in beyanlarının kamuoyuna yansıması üzerine, öldürülen 20 kişinin yakınlarından 
bazıları savcılıklara başvurdu, bu olayların bazılarına ilişkin dosyalar da genel soruşturma 
dosyasıyla birleştirildi.

Mehmet Nuri Binzet’in ayrıntılı ifadeleri üzerine Cizre ilçe merkezinde şüpheliler Kamil 
Atağ ve Kukel Atağ’ın evleri ile Kuştepe köyünde delil tespiti ve keşif çalışması yapıldı. 
Şüpheliler Kamil Atağ ve Kukel Atağ’ın evlerinin alt bölümlerinde tanık Mehmet Nuri 
Binzet’in nezarethane olduğuna ilişkin anlatımlarına uygun mekanlar tespit edildi. Keşfin 
hemen ardından sanıklar Tamer Atağ, Adem Yakin, Kamil Atağ, Cemal Temizöz, Fırat Altın 
(Abdulhakim Güven) ve Hıdır Altuğ tutuklandı.

Davanın ilk duruşması öncesinde Binzet, Albay Cemal Temizöz’e karşı nefret duygusu 
beslediği için abartılı ifadelerde bulunduğunu belirtip ifadelerinde düzeltme talep etti, 
diğer gizli tanıklar ise ifadelerini geri çekti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 1993-95 yılları arasında 
Cizre İlçe Jandarma Bölük Komutanı olan Cemal Temizöz’ün Bedran/Şahin kod adlı 
Adem Yakin, Ferit kod adlı Fırat Altın ve Tayfur kod adlı Hıdır Altuğ ile gerçek isimleri 
tespit edilemeyen uzman çavuşlar Yavuz Güneş, Selim Hoca, Cabbar ve Tuna kod 
isimlerini kullanan şahıslardan oluşan sivil bir sorgu/infaz timi kurduğu, bu grupla, 
20 kişiyi terörle mücadele adı altında işkenceyle sorguladığı, zorla kaybettiği ya 
da öldürdüğü iddia edildi. Tuna kod isimli şahsın bir trafik kazasında öldüğü ancak 
diğerlerinin gerçek isimleri belirlenemediği için haklarında kamu davası açılamadığı 
belirtildi. Sanıklar hakkında “Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, örgüt üyesi olmak, 
cinayete azmettirmek ve cinayet” suçlarından olmak üzere, Cemal Temizöz için dokuz, 
Kamil Atağ ve Adem Yakin için yedi, Fırat Altın (Abdülhakim Güven) için altı, Hıdır Altuğ 

21 Temizöz vd. Davası’na ilişkin dava özetinde büyük ölçüde failibelli.org sitesinden yararlanılmıştır: 
http://failibelli.org/dava/temizoz-davasi/ 
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için üç, Temer Atağ için iki ve Kukel Atağ için bir kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İddianamenin hazırlanmasından sonra Binzet, avukatları aracılığıyla gönderdiği yazılı 
açıklamada, ifadelerinde düzeltme talep ettiği dilekçenin kendisine zorla imzalatıldığını 
ve ifadelerini geri almadığını açıkladı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, Cemal 
Temizöz´ün avukatları Temizöz’ün asker olduğunu, görev yaparken suç işlediği iddiası 
karşısında askeri mahkemede yargılanmasını talep etti. Bu talebe Savcın “cinayet görev 
değil” diyerek itiraz etti. Mahkeme, suçların sivillere yönelik işlendiğini dikkate alarak 
askeri mahkeme talebini oybirliğiyle reddetti.

Daha sonra 9. duruşmada da Cemal Temizöz’ün avukatları, müvekkillerine isnat 
edilen suçların CMK’nın 250. maddesiyle görevli mahkemenin görev alanına 
girmediğini iddia ederek görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Anayasa 
Mahkemesi’nin askerlere sivil yargı yolunu kapatan kararı üzerine, mahkemeden 
Temizöz’ün askeri mahkemede yargılanmasını, diğer sanıkların dosyasının da 
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi. Mahkeme, bu talepleri de 
reddederek Temizöz’ün yargılanmasına sivil mahkemede devam edilmesi kararını 
verdi.

Binzet’in ifadesi 13. duruşmada (7 Mayıs 2010) alındı. Binzet daha önce farklı tarihlerde 
verdiği iki ayrı ifadede (Ocak 2009) söylediği bazı “duydum”, “olabilir” gibi ifadelerin 
tutanaklara “gördüm” olarak geçirildiğini; ifadelerindeki bazı cümlelerle başka şeyler 
anlatmak istediğini, bazılarını ise hatırlamadığını söyledi. İfadesi alınırken Midyat 
Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Öztürk tarafından yönlendirildiğini belirterek önceki 
ifadelerinin çoğunu reddetti ve verdiği ifadeleri aile içinde dışlanması nedeniyle intikam 
duygusuyla yaptığını belirtti.

45. duruşmada Savcı, sanıkların 1993 yılından itibaren Cizre’de terörle mücadele amacı 
ile devlet tarafından sağlanan her türlü imkanı kullandıklarını ve Albay Cemal Temizöz’ün 
talimatı ile çok sayıda cinayet işlendiğini belirtti. Örgütün lideri olarak Cemal Temizöz’ü 
işaret eden savcı, Temizöz’ün işlediği suçlardan dolayı 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 
100 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca diğer sanıklar Adem Yakin, 
Hıdır Altuğ, Abdülhakim Güven ve Burhanettin Kıyak’ın, Cemal Temizöz’ün talimatıyla 
birden çok öldürme eylemini bilfiil gerçekleştirdikleri ve/veya iştirak ettikleri gerekçesiyle 
cezalandırılmalarını talep etti; ancak Kamil Atağ ile oğulları Temer ve Kukel Atağ’ın, 
Temizöz’ün liderliğindeki örgütün üyesi olduklarına dair delil bulunmadığı gerekçesiyle 
beraatlerini istedi.

[29]



Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca görevlendirilen Ağır Ceza 
Mahkemelerinin kaldırılması nedeniyle Mahkeme yasa gereği Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin görevinin sona erdiğine ve dosyanın Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine karar verdi.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilen dosyada yetkisizlik kararı verildi ve dava Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi. Ancak Cizre’deki mahkemenin de yetkisizlik kararı vermesi üzerine dosya 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Bunun üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne 
başvuran Temizöz›ün avukatları, tutukluluk süresi 5 yılı aşan müvekkilleri için öncelikle 
tahliye talebinde bulundu. Temizöz, 12 Eylül 2014’te tahliye edildi.

Dava, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada bulunan sanık ve tutuklu 
sanık sayısı, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi ve Şırnak Adliyesindeki duruşma salonunun 
küçük olmasından kaynaklanan fiziki yetersizlik ile bu anlamda doğabilecek güvenlik 
zafiyeti nazara alınarak, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararı ile Eskişehir Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne nakledildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmada tek tutuklu sanık Burhanettin Kıyak’ı 
tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması dolayısıyla delil karartma ihtimali 
olmaması gerekçeleriyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dosya, mütalaa hazırlığı için 
savcılığa gönderildi.

Savcı mütalaasında, “yapılan kriminal incelemelerde silahların aralarında benzerlik 
olmadığını, tanıkların ifadelerinin ve olaylarla ilgili kesin, inandırıcı ve vicdani kanaate 
uygun delil bulunmadığını” belirterek sekiz sanığın ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini 
istedi. 

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5 Kasım 2015 tarihli karar duruşmasında, 
21 kişinin zorla kaybedilmesi ve yasadışı keyfi infaz edilmesi ile suç işlemek için örgüt 
kurmak suçlarından yargılanan dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı, emekli Jandarma 
Kıdemli Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atağ, 
Kukel Atağ, Tamer Atağ, Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve 
Burhanettin Kıyak beraat etti. Mahkeme ayrıca, tanıklıklarıyla olayın açığa çıkmasına ve 
yargılamanın başlamasına vesile olan Mehmet Nuri Binzet hakkında “yalan tanıklıktan” 
suç duyurusu yaptı.

Anahtar kavramlar: Soruşturma açılması konusundaki isteksizlik, davanın nakli, 
yeterli kanıt olmasına rağmen beraat kararı verilmesi
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Engin Çeber Davası
Engin Çeber, 28 Eylül 2008’de Sarıyer’de yaklaşık 10 kişilik bir grubun protesto 
gösterisinde kimlik kontrolü yapan polislerce arandığı için gözaltına alındı, gözaltına 
alındığı kişilerle birlikte işkence gördü22. Daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi’ne 
götürülen Çeber, cezaevinde de işkence gördü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çeber’le birlikte gözaltına alınan Cihan Gün ve Özgür Karakaya polis merkezinde ve 
cezaevinde yapılan işkenceyi ayrıntılarıyla anlattı.

Engin Çeber henüz hayattayken, işkence gördüğü iddiası Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
araştırılmayıp Çeber hakkında, Metris Cezaevi Koruma Bölük Komutanlığı görevlileri 
tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçuna 
ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü̈ 
görevlilerine yönelik “görevi yaptırmamak için direnme” suçuna ilişkin olarak Sarıyer 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Çeber’in ölümü üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 
Soruşturmayı yürüten savcı, aynı zamanda Engin Çeber’in ölümünün gerçekleştiği 
cezaevinin denetiminden sorumlu olan savcıydı. Soruşturmanın başında dosyada 
kısıtlama kararı verildi.

Engin Çeber’in, Metris Cezaevi’nde işkence nedeniyle öldüğü müfettiş ön raporlarıyla 
doğrulandı. Bunun üzerine dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, “ikisi cezaevi 
ikinci müdürü olmak üzere, koruma baş memurları ve infaz koruma memurları ile cezaevi 
doktoruna görevden el çektirildi. Doktor, tutukluyu görmeden ve muayene etmeden 
sağlam raporu verdiği için görevinden uzaklaştırıldı. ... Devletim ve hükümetim adına, 
hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarından özür diliyorum. ... Belki soruşturma 
boyutları genişledikçe 19 sayısı artabilir. O koğuşta kalan hükümlü ve tutukluların 
bilgilerine de başvuruluyor. ...” dedi. 

Soruşturma sonunda Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 39 gardiyan, 3 cezaevi 
müdürü,  13 Polis, 4 asker ve 1 doktor toplam 60 sanık hakkında dava açıldı. 
İddianamede, karakoldaki polisler hakkında “kamu görevlisi tarafından işlenen işkence 
ve neticesi itibariyle ağırlaştırılmış işkence” yerine, “sıradan vatandaş tarafından işlenen 
eziyet” suçundan, hapishane müdürü̈ hakkında ise “ihmali davranışla işlenen işkence” 
yerine “görevi kötüye kullanma” suçundan ceza verilmesi talep edilmiştir. 

Yargılama sırasında sahte belgeler, sahte bilirkişi raporları düzenlendiği ortaya çıktı, 

22  Engin Çeber Davası’na ilişkin dava özetinde büyük ölçüde TESEV tarafından yayımlanan Cezasızlık 
Zırhını Aşmak: Türkiye’de Güvenlik Güçleri ve Hak İhlalleri çalışmasından yararlanılmıştır. 
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tanıklar tehdit edildi, kamera kayıtları silinmeye çalışıldı. Çeber’in sandalyeden 
düşerek başını yere çarptığı” yönünde tutanağın altında, orada bulunmadığı söylenen 
Karaosmanoğlu’nun imzasının bulunduğu ortaya çıktı.
1 Haziran 2010’da Metris Cezaevi İkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu, infaz koruma 
memurları Selahattin Apaydın, Sami Ergazı ve Nihat Kızılkaya işkenceyle insan öldürmek 
suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşkence yapmak, kasten yaralama, görevi 
ihmal ve suçu bildirmemek suçlarından da gardiyan Yavuz Uzun ve Murat Çise 7.5 yıl, 
polis memurları Abdulmuttalip Bozyel ve Mehmet Pek 7.5 yıl, polis Aliye Uçak 2 yıl 6 ay 
ceza aldı. Cezaevi doktoru Yemliha Söylemez ise sahte evrak tanzim etmekten 3 yıl 9 
ay hapse mahkum edildi. Çeber davasında ilk kez, işkencede bizzat bulunmayan ancak 
işkence yapılmasına göz yuman kamu görevlisi (Metris Cezaevi 2. Müdürü) müebbet 
hapis cezası aldı.

Karar 8 ay mahkeme kaleminde bekletildikten sonra Yargıtay’a gönderildi.

28 Eylül 2011’de Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nce karar bozuldu. Yargıtay verdiği bozma 
kararını, davada üçüncü taraf olan Çeber’in ablasının isminin mahkeme kararına yanlış 
yazılması, karar tarihinin 1 Haziran 2010 yerine 3 Haziran yazılması ve “menfaatleri 
çakışabilecek sanıkların aynı avukatlarca savunulması” olarak gerekçelendirdi.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında ilk duruşma, karardan 16 ay sonra, 20 Şubat 2012 
tarihinde yapıldı, sonrasında da duruşmalar sürekli ertelendi.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında Mahkeme, Başgardiyanlar Apaydın ve Ergazi 
ve dönemin Metris 2. Cezaevi Müdürü Karaosmanoğlu’nu müebbet hapis cezasıyla, 
cezaevi doktoru Söylemez’i 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı; işkence 
suçundan 2 yıl 6 ay ceza verilen Kızılkaya ise yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. 
Polisler Pek ile Bozyel ise işkence suçundan üçer kez 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
İlk kararda beraat etmiş olan Uzman Çavuş Murat İşler bu kez işkence suçundan 2 yıl 6 
ay hapis cezası aldı. Çise ve Uzun da üçer kez 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yine ilk kararda 
beraat eden gardiyan Öncay Bozo da bu kez üçer kez 4 yıl 2 ay hapse mahkum oldu. 
Polis Uçak ise bu kararla beş ay ceza aldı, cezası ertelendi.

Anahtar kavramlar: Tarafsızlığın ve bağımsızlığın olmamaaı, karşı suçlamalar 
yöneltilmesi, suçu nitelemede hafifletici yorumlar, dellere ulaşmada gerekli 
gayretin gösterilmemesi, yargılama sürecinin zamanaşımı süresinin dolmasına 
neden olacak şekilde uzun sürdürülmesi, sanık lehine yasal olanaklara 
başvurulması
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Sıdıka Platin Davası
Van’ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy’de yaşayan Sıdıka Platin, evlendiğinden beri eşinden 
şiddet görmekteydi. 2004 yılında eşinin ağır şiddetine maruz kalmış ve karakola sığınmış 
fakat rızası alınmadan evine geri gönderilmişti. Bundan dört yıl sonra, 2008’de yine 
şiddet görmüş, karakoldaki polisler onu yine “evine” yollamıştı.

Sıdıka Platin, 25 Eylül 2009 tarihinde eşi Faruk Platin tarafından dövüldü, yüzü bıçakla 
çizildi ve kulağı kesildi. Faruk Platin jandarma tarafından gözaltına alındı ancak kısa bir 
süre sonra serbest bırakıldı. Kadın derneklerinin durumu savcılığa bildirmesi üzerine 
Sıdıka Platin, üç çocuğuyla birlikte savcılık kararıyla kadın sığınma evine yerleştirildi, 
eşine 6 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. 

Yasa gereği yeri gizli olması gereken kadın sığınma evine Faruk Platin’in, cezası devam 
ederken avukatı ile birlikte birkaç kez gittiği tespit edildi. Ailesi Sıdıka Platin’i kendi 
evlerine götürmek istedi ancak 3 çocuğa bakamayacaklarını söyledi. Sıdıka Platin, 
daha önce verdiği ifadesini değiştirdi ve eşini sevdiğini kadın sığınma evinde tutulmak 
istemediğini beyan etti. Kadın sığınma evinde en az 90 gün tutulması gerektiği 
halde Sıdıka Platin 45 gün kaldı, ifadesini neden değiştirdiği sorgulanmadı. Van 
Aile Mahkemesi, Faruk Platin hakkında “kadın sığınma evindeki eşini görebilmesi ve 
alabilmesi” yönünde karar verdi. Kararın ardından Sıdıka Platin hiçbir önlem alınmadan 
sığınma evinden alınarak evine gönderildi.

Sıdıka Platin’in kendisini sürekli döverek ağır yaralayan ve herhangi bir şekilde hakkında 
ceza verilmeyen Faruk Platin’e mahkeme kararıyla teslim edilmesi üzerine DTP Van 
milletvekili Fatma Kurtulan soru önergesi verdi. Soru önergesini yanıtlayan dönemin 
Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanı Aliye Kavaf, kadına yönelik şiddete karşı bölgede İl 
Müftülükleri’nce aile, kadın ve çocuk ile kadına karşı şiddet konularında vaaz verildiğini, 
hutbeler okunduğunu belirtti. 

Sıdıka Platin’i dövüp kulağını kesmesi dolayısıyla Saray Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın ilk duruşmasında Faruk Platin “Ben eşime hiç şiddet uygulamadım. 
Sadece bir tokat attım. Çocuğum öldüğü için eşim kendi kendine sürekli zarar veriyordu. 
Merdivenlerden düştü öyle oldu” dedi. Kürtçe dışında başka dil bilmeyen Sıdıka Platin ise 
duruşmada, başını sallayarak soruları yanıtladı. Duruşmada Sıdıka Platin, hakimin eşinin 
şiddet uygulayıp uygulamadığı sorusuna başını ‘hayır’ anlamında sallayarak; kocasıyla 
kendi isteğiyle mi gittiği sorusuna başını ‘evet’ anlamında sallayarak yanıt verdi.

Saray Asliye Ceza Mahkemesi, 5 yıl hapis cezasıyla yargılanan Faruk Platin’in iyi halini göz 
önünde bulundurup, 1 yıl 3 ay ceza verildi ve cezayı erteledi.
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Faruk Platin, 6 ay sonra vücudunda ütü gezdirip elektrik verdikten sonra Sıdıka Platin’i 
hastane önüne bıraktı, olaydan sonra da kaçtı. Daha sonra Sıdıka Platin’in ailesini 
arayarak tehdit eden Faruk Platin’in yeri tespit edildi ve tutuklandı. 

Anahtar kavramlar: Suçu nitelemede hafifletici yorumlar, fiille orantılı olmayan 
hafif cezalar verilmesi 

Ahmet Yıldız Davası
Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 gecesi Üsküdar’da sevgilisi İbrahim Can’ı evde bırakıp 
dondurma almak üzere sokağa çıktığı sırada, babası Yahya Yıldız olduğu iddia edilen 
şahıs tarafından kurşunla vurularak öldürüldü23. Atılan 3 kurşun Ahmet Yıldız’a isabet etti, 
seken kurşunlardan biri ise Ümmühan Darama’ya isabet etti. Ahmet Yıldız’ın ailesinin 
sahip çıkmadığı cenazesi, günler sonra dayısı tarafından Yenibosna’daki Adli Tıp 
Kurumu’ndan teslim alındı. 

Yıldız, öldürülmeden bir süre önce ailesine eşcinsel olduğunu söylemiş, karşılığında 
önce ailesinden baskı görmüş, baskılar sonuç almayınca ölümle tehdit edilmişti. Ahmet 
Yıldız, ailesinin kendisine zarar verebileceğini öngördüğünden Üsküdar Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na şikayette bulunmuş, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı 
vererek dosyayı Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş, Ümraniye Cumhuriyet 
Başsavcılığı da kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Yıldız’ın öldürülmesinden bir yılı aşkın bir süre sonra, Yahya Yıldız’a ruhsatsız ateşli 
silahlarla mermileri satın alma ya da taşıma veya bulundurma; tasarlayarak öldürme; 
yakın akrabayı öldürme, yaralama suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Ahmet Yıldız’ın sevgilisi İbrahim Can’ın davaya müdahil olma talebi, “olaydan zarar 
görmediği” gerekçesiyle reddedildi. Benzer şekilde LGBTİ örgütleri, LGBTİ hak 
aktivistleri ve Uluslararası Af Örgütü’nün müdahil olma talepleri de reddedildi.

25 Kasım 2010 tarihinde görülen beşinci duruşmada, cinayette kullanılan Fiat marka 
otomobilin sahibi Orhan Aymelek tanık olarak ifade verdi. Aymelek, ifadesinde, sanık 
Yahya Yıldız’ın kendisinden İstanbul’da kullanmak üzere üç günlüğüne otomobilini 
ödünç istediğini, aracı geri aldığında içinde üç-dört adet boş kovan gördüğünü̈ ve Yahya 
Yıldız’ın bu durumu, “can sıkıntısından yol kenarındaki tabelalara ateş etmesi” şeklinde 
açıkladığını anlattı.

23  Ahmet Yıldız Davası’na ilişkin dava özetinde büyük ölçüde SPoD tarafından yayımlanan LGBT Hak 
İhlalleri Emsal Dava Analizleri ve 2015 LGBTi’lerin Hukuk ve Adalete Erişimi çalışmasından yararlanılmıştır.
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Sanık olan baba Yahya Yıldız, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına 
rağmen bulunamadı. Ahmet Yıldız’ın öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. 

Anahtar kavramlar: Soruşturma açılması konusundaki isteksizlik, yargılama 
sürecinin zamanaşımı süresinin dolmasına neden olacak şekilde uzun sürdürülmesi

Şerzan Kurt Davası
Muğla’da iki grup arasındaki kavgaya polisin müdahalesi sırasında polis memuru 
Gültekin Şahin’in silahla vurarak ağır yaraladığı 21 yaşındaki Muğla Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Şerzan Kurt öldü. 

Olayın ardından Vali Ahmet Altınparmak yaptığı açıklamada “Ağır darbe tabancadan 
değil. Kurşun sırtını sıyırmış geçmiş. Bunu mazur görmüyorum ama asıl darbe, bar 
önündeki darptan alınmış. Gözaltılar yaşandı ve sorgulamalar sürüyor. Olayların 
büyümemesi lazımdı ama provokasyon da var. Eldeki kapsül polise ait bir tabancanın 
değil. Tespit yapılmaya çalışılıyor” dedi.

Polis memuru Gültekin Şahin, olaydan 6 gün sonra tutuklandı. Dosyada kısıtlama kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede polis memuru Gültekin Şahin’in 
“olası kasıtla nitelikli öldürme” suçundan müebbet hapisle yargılanmasını talep etti.

Davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir ile nakledilmesi talebi Yargıtay 5. Ceza Dairesi 
tarafından kabul edildi, dava Eskişehir’e nakledildi. Davayı gören Muğla 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi, belirlenen duruşma tarihinden önceki gece, ertesi gün yapılacak duruşmayı 
beklemeden evrak üzerinde karar alarak yetkisizlik kararı verdi.

Davada dinlenen polisler, Kurt’u vuran ve hakkında “görevi sırasında olası kasıtla insan 
öldürmek” iddiasıyla dava açılan polis memuru Gültekin Şahin’in, olay yerinde “görevli 
olmadığını” söyledi.

Muğla’dan Eskişehir’e nakledilen dava görüldüğü sıralarda, şehre davayı izlemek 
üzere gelen öğrenciler bozkurt işaretleri yapan bir grup tarafından sopalarla saldırıya 
uğradı, polis saldırganlardan yalnızca bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Ahmet 
Dündar Eskişehir Devlet Hastanesi›ne kaldırıldı. 

Eskişehir’de görülen Şerzan Kurt davasının dördüncü duruşmasında, ülkücüler yine 
“Burası Türkiye, buradan defolun” sloganları atarak Kurt’un yakınlarına ve destek için 
gelenlere saldırdı.

Davada savunması istenen İçişleri Bakanlığı, polisin görevini yaptığını, kusurun tamamen 
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Şerzan Kurt’a ait olduğunu ve hukuka aykırı davranmanın mazereti olamayacağını söyledi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi,  2,5 yıl süren davada Gültekin Şahin’i önce ömür 
boyu hapis cezasına, ardından olayı olası kastla işlediğine kanaat getirerek cezayı 20 
yıla indirdi. Mahkeme daha sonra, olay günü Şahin’in yanında başka bir polisin (Oktay 
Kebapçı) daha silah kullanması ve olay yerinde 7.65 mm. çapında tabanca mermisi 
bulunmasını dikkate alarak Şahin’i 8 yıl hapis cezasına çarptırıp tahliye etti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi kararı bozdu. Bozma kararı üzerine yapılan yargılamada 
Savcı mütalaasında, “Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini 
öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis 
cezasını gerektiren suçlarda 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” dedi ve 
Şahin’in 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Gültekin Şahin’i önce ‘kasten adam 
öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, daha sonra ‘olayın tahrik altında 
işlendiği’ne kanaat getirerek cezayı 16 yıla indirdi; Şahin’in tutuklanmasına karar verdi.

Karar temyiz edildi ve tekrar bozma kararını veren Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin önüne 
geldi. Kararı onaması beklenen Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin geçen iki yılda tüm üyeleri 
değişti. Oy çokluğuyla aldığı ikinci kararında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Şahin’in 18 yıllık 
deneyimli bir polis ve toplumsal olaylarda bilgi sahibi olduğunu belirtti. Kararda, Şahin’in 
silah kullanma izni almadığı ve açık tehdit olmadığı halde ateş ettiği, eylemin ‘kanunun 
emrini yerine getirme’ kapsamında sayılmayacağı, Şahin’in, Kurt’la husumetinin olmadığı, 
öldürme amacıyla ateş etmediği belirtildi. Neticede Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Şahin’in 
‘ağırlaştırılmış yaralama’dan sekiz yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması gerektiğini, ayrıca 
‘sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemeyi küçük düşürücü bir tutumuna rastlanmaması’ 
nedeniyle indirime gidilmesi gerektiğini savundu. İki üye ise Kurt’un içinde bulunduğu 
grubun cisimler atıp yaralama kastıyla taşkınlık yaptıkları, polisin saldırıyı önlemek için 
zımni iznini aldıklarını düşünerek havaya ateş ettikleri gerekçesiyle ‘bilinçli taksir ile 
ölüme sebebiyet vermek’ten ceza verilmesi yönünde karşı görüşte bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kararı temyiz etti ve ‘bilinçli taksir’den ceza 
verilmesini istedi. Dosya karar verilmesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu henüz bir karar vermedi.

Anahtar kavramlar: Kısıtlama kararı, davanın nakli, sanık lehine yasal olanaklara 
başvurulması
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Bayram Oteli Davası
23 Ocak 2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremin ardından 9 
Kasım 2011 tarihinde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu ikinci depremde Van il merkezinde 
bulunan Bayram Otel’de kalmakta olan 24 kişi otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, soruşturma kapsamında hazırlanan 
bilirkişi raporunda birden fazla kişinin sorumlu olduğu, binada hasar tespit yapmayan 
ilgili birimlerin de kusurlu olduğu belirlendi. Yapılan keşifte alınan örneklerin incelemesi 
neticesinde hazırlanan bilirkişi raporuyla binanın statik projesi ve hesap raporları 
yapılmadan gelişigüzel inşa edildiği, malzemenin kriterlere uygun olmadığı, fazla çıkılan 
katın binada yüke neden olduğu tespit edildi.

Soruşturma sonucunda otel işletmecisi Tevfik Bayram hakkında bilinçli taksirle birden 
fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan kamu davası açılması talep edildi; Van Valisi 
ve AFAD görevlileri hakkında ise görevsizlik kararı verilerek dosya Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Valisi ve AFAD görevlileri hakkında görevi kötüye 
kullanmaya ilişkin iddiaların somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, ilgililer açısından 
ön inceleme yapılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin 
işleme konulmamasına karar verdi. Bu karara karşı itiraz edildi; Danıştay 1. Dairesi, 
4483 sayılı Kanun’da Cumhuriyet Başsavcılıklarının kararlarına karşı itiraz yolunun 
öngörülmemiş olması nedeniyle itirazı incelemeksizin reddetti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca 
sorumlu olduğu ileri sürülen Belediye yetkilileri hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca 
Van Valiliği’nden soruşturma izni talep edildi. Van Valiliği Belediye yetkilileri hakkında 
soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Sadece Tevfik Bayram hakkında Bilinçli Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek suçlamasıyla 
Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Mahkeme yargılama sonucunda 
Tevfik Bayram’a iyi hal indirimi de uygulayarak 11 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. 
Temyiz edilen karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından olayda bilinçli taksir olduğu ve 
buna rağmen sanığa eksik ceza verildiği gerekçesiyle sanık aleyhine bozuldu. 

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın verdiği bozma kararına uyarak yeniden Tevfik 
Bayram’a üst sınıra yakın ceza tayin etti. Bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 12. Ceza 
Dairesi bu sefer oy çokluğuyla verdiği kararla, önceki kararından tamamen döndü ve 
olayda bilinçli taksir olmadığı ve bu nedenle Tevfik Bayram’a verilen cezanın fazla olduğu 
gerekçesiyle kararı Tevfik Bayram lehine bozmuştur.
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Tevfik Bayram lehine verilen bozma kararından sonra 671 sayılı KHK ile 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle 1 yıllık şartlı 
tahliye süresi 2 yıla çıkarıldı, ayrıca cezanın infazında dikkate alınan üçte ikilik oranın yarısı 
olarak uygulanması düzenlendi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu değişikliğe dayanarak 
Tevfik Bayram’ın yurt dışına çıkış yasağı konulması ile adli kontrol uygulaması şartı ile 
tahliyesine karar vermiştir.

Anahtar kavramlar: Soruşturma izni verilmemesi, sanık lehine yasal olanaklara 
başvurulması

Roboski Soruşturması
28 Aralık 2011 tarihinde Irak sınırının sıfır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
ait savaş uçaklarının ardarda 4 defa bombardımanı sonucunda Irak sınırına geçmiş ve 
dönmekte olan 17’si çocuk 34 sivil kişi yaşamını yitirdi, 4 sivil kişi ise sağ kurtuldu.

Olay yerine giden köylüler 112’yi arayarak ambulans istedi. Ancak, ambulanslar yol 
ağzında bekletildi, olay yerlerine hiçbir kurtarma birimi gönderilmedi. Olay yerinde 
tespit edilen 8 yaralıdan 7 kişi, yakınlarının sırtında taşınırken yolda hayatını kaybetti.  

29 Aralık 2011 günü saat 11.45’te Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı ve “Bölgenin 
teröristler tarafından sıkça kullanılan bir yer olması ve geceleyin hududumuza doğru bir 
hareketin tespit edilmesi üzerine hava kuvvetleri uçakları ile ateş altına alınması gerektiği 
değerlendirilmiş ve saat 21.37-22.24 arasında hedef ateş altına alınmıştır” dedi. Bu 
açıklama yapıldıktan sonra ana akım medya bombardımanı haber olarak geçmeye başladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kuruldu. 
Komisyon üyeleri bombardıman öncesinde çekilen Heron görüntülerini izledi ve 
“Görüntüler çok net. Göz göre göre ölmüşler” dedi. 

Olay üzerine Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hemen 
görevsizlik kararı verildi ve soruşturma dosyası Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcılığı’na gönderildi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, önce kısıtlama kararı 
verdi, ardından 18 ay bekledikten sonra görevsizlik kararı vererek soruşturma evrakını 
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdi. 

Bu aşamada soruşturma dosyasında soruşturmaya ışık tutabilecek önemli belgeler devlet 
sırrı kapsamına alındı. 34 defa yaşam hakkı ihlalinin söz konusu olduğu bu soruşturmada, 
bombalama emrini kimin verdiği hiç değerlendirilmedi, soruşturma sadece 5 TSK 
personeli hakkında yürütüldü.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı 8 aylık soruşturma sonrasında şüpheli 5 TSK 
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personeli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz 
reddedildi.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın reddi üzerine Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuru tarihinden yaklaşık bir buçuk sene sonra 
Anayasa Mahkemesi, evrak eksikliği nedeniyle başvuruyu reddetti. 

Anayasa Mahkemesi’nin red kararı ile birlikte, 2 yıl 7 ay süren soruşturma süreci 
sonucunda hiç kimse yargı önünde hesap vermemiş, 34 kişinin katledilmesi 4,5 yıl sonra 
kapatılmıştır. 34 kişinin faili ve sorumluları bilinmemektedir.

22 Ağustos 2016 tarihinde hayatını kaybeden 34 kişinin 281 yakını, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurdu.

Anahtar kavramlar: Kısıtlama kararı, görev uyuşmazlıkları, faillerin saptanamaması

Ali İsmail Korkmaz Davası
19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de 3 Haziran 2013 tarihinde 
Gezi Parkı protestolarına destek yürüyüşü sonrası aralarında kolluk görevlilerinin de 
olduğu bir grup tarafından darp edildikten 37 gün sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde 
hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeninin “kafa travmasına bağlı beyin kanaması 
ve buna bağlı komplikasyonlar” sonucu gerçekleştiği belirtildi. 

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, “Bunu yapan 
kesinlikle Türk polisi değil. Olaya birtakım kişiler karıştı. Kendisi hastaneye gidiyor geliyor. 
Birkaç hastane… Sonradan birtakım şeyler gelişiyor ... Kendi arkadaşlarına bile zarar verip 
‘polis yaptı’ süsüne büründürmeye çalışıyorlar” dedi.

Polis 40 ayrı işyerinin güvenlik kameralarının hard disklerine el koydu, hard diskleri ve hard 
disklerden kopyalanmış iki saatlik görüntü kaydını içeren CD’leri savcılığa sundu. Bilirkişi, 
Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel ile bir fırıncı ve hırdavatçının 
hard disklerinin ‘bozuk’ olduğunu, CD’deki iki saatlik görüntülerdeyse “sivil polis olduğu 
sanılan veya polisin yanında yer alan gaz maskeli, ellerinde cop, beyzbol sopasına benzer 
sopa bulunan bir grubun kameralara yansıdığını, bir eylemciye sopalarla vurduklarını, 
sokakta topluca eylemci kovaladıklarını, dayak görüntüleri başladıktan sonra 18-20 
dakikalık kaydın ise bulunamadığını saptadı.

Harman ekmek fırınındaki kamera görüntülerinin polislerin olay sonrası fırına gelip konuyla 
ilgili görüntüleri istemesi aşamasında silindiği, ayrıca polis tarafından görüntü incelemesi 
için gönderilen bilirkişi tarafından da silindiği ortaya çıktı. 4 defa silinmiş olmasına rağmen 
görüntüler Jandarma Kriminal Şubesi tarafından teknik yöntemlerle geri getirildi.
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Polis memurları Mevlüt Saldoğan’ın Yalçın Akbulut, Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ile 
birlikte hareket eden esnaflar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever 
ve Ebubekir Harlar’ın Ali İsmail Korkmaz’ı öldürdükleri video kayıtları ile olay yerinde 
bulunan görgü tanıklarıyla tespit edildi.

Soruşturma, sadece kamera kayıtlarında görünen kişiler ile sınırlı tutuldu; Ali İsmail 
Korkmaz’ın ölümünden sorumluluğu söz konusu olabilecek hukuka aykırı emir ve talimat 
veren kişiler soruşturmaya dahil edilmedi. 

Soruşturma neticesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden sadece birinin 
kasten öldürme suçu, diğerlerinin ise öldürmeye yardım dolayısıyla ceza sorumluluğu 
bulunduğuna ilişkin iddianamesini hazırladı. İddianamede, kamera kayıtlarına rağmen, 
‘fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini kabule yetecek kesin deliller bulunmadığı’ 
gerekçesi ile bir polis memuru dışında sivil kişileri ve diğer kolluk görevlilerini sadece 
yardım eden sıfatıyla sorumlu tutuldu, soruşturma sonunda dördü polis memuru olmak 
üzere sekiz sanık hakkında kamu davası açıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi “Kamuoyunda ‘Gezi Parkı Olayları’ olarak bilinen olaylar 
süresince ilimizde yoğun olayların meydana gelmesi, dava konusu olayın bu eylemler 
sırasında olmuş olması, davanın soruşturma aşamasında geçen süreçte eylemlerin 
adliye çevresinde ve Eskişehir ilinde de devam etmiş ve devam ediyor olması nazara 
alındığında, yargılama ve duruşmalar sürecinde olayların yaşanma ihtimali, bu olaylar 
sırasında kamu güvenliğinin sağlanmasında zorluklar yaşanabileceği dikkate alınarak,…” 
davanın naklini talep etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, kamu güvenliği gerekçesiyle davanın 
Kayseri’ye nakline karar verdi.

Davanın sekizinci duruşmasında, tutuklu yargılanan polis sanık Mevlüt Saldoğan 
hakkında kasten öldürme suçlamasından değil “kasten yaralayarak ölüme sebebiyet 
vermekten” 13 yıl hapis cezası verildi, bu cezaya da indirim uygulayarak 10 yıl 10 aya 
düşürüldü. Tutuksuz yargılanan polislerden Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin beraat etti. 
Tutuksuz yargılanan polis Yalçın Akbulut’a 10 yıl hapis cezası, İsmail Koyuncu, Ramazan 
Koyuncu, Muhammet Vatansever’e ayrı ayrı altı yıl sekiz ay hapis cezası, tutuklu yargılanan 
fırıncı Ebubekir Harlar’a ise üç yıl dört ay hapis cezası verildi. Harlar tahliye edildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını ek savunma verilmemiş olması ve Mevlüt 
Saldoğan’ın avukatının son savunmasını yapamamış olması nedeniyle usul yönünden 
bozdu. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada mahkeme aynı 
cezaları verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi iki sanık hakkındaki cezalar hariç, diğerlerini onadı.

Dava, Yargıtay’ın iki sanık hakkında kararı bozmasının ardından tekrar görüldü, 5 Nisan 
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2017’de karar verildi. Mahkeme, Yargıtay’ın yaralama suçundan cezalandırılmasını 
istediği tutuksuz yargılanan polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 gün ceza verip hükmü 
erteledi. Tahliye edilen fırıncı Harlar hakkında da altı yıl sekiz ay hapis cezası verdi.

Anahtar kavramlar: Tarafsızlık ve bağımsızlığın olmaması, delillere ulaşmada 
gerekli gayretin gösterilmemesi, davanın nakli, fille orantılı olmayan hafif cezalar 
verilmesi, sanık lehine yasal olanaklara başvurulması

Diyadinli Çocuklar Davası
12 Ağustos 2015 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve 
Muhammed Aydemir (15) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi vurularak öldürüldü. Görgü 
tanıklarına göre, Aslan ve Aydemir çalıştıkları fırının karşısında bulunan depodan odun 
almak için gittikleri sırada özel timler tarafından vurulmuştu.

Ağrı Valiliği olayın ardından yaptığı açıklamada, Diyadin İlçe Jandarma Karakolu’na 12 
Ağustos 2015’te düzenlenen saldırıyı takiben yapılan operasyonda üç teröristin ölü ele 
geçirildiğini, öldürülenlerin örgüt üyesi olduğunu açıkladı.
Operasyona katılan Özel Harekat Polisleri ifadelerinde, kendilerine silah doğrultulması 
üzerine çocukları vurduklarını iddia etti. 

Olayın gerçekleştiği 12 Ağustos akşamı saat 22.30 civarından ertesi sabah geç vakte 
kadar savcı olay yerine gitmedi, hiçbir resmi tutanak tutulmadı.

Savcı verdiği röportajda olay yeri incelemesi yaptığını, cesetleri kendisinin görmediğini, 
otopsi için Erzurum’a gönderildiğini, cesetleri özellikle savcının görmesinin gerekli 
olmadığını söyledi.

Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Ağustos 2015’de Diyadin’de Jandarma ve 
Emniyet Binasına yapılan baskın üzerine çıkan çatışma ve Muhammed Aydemir ve Orhan 
Arslan’ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak iki ayrı soruşturma dosyası açıldı. Muhammed 
Aydemir ve Orhan Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyası çocukların ailelerinin 
şikayeti üzerine açılmıştır.

Fırının güvenlik kamerasının kayıtları basına yansıdı. Kayıtlarda Muhammed ve Orhan 
saat 20.45’de fırının önüne geldikleri, saat 21.00’de de fırının önünde telefonlarıyla 
oynadıkları, daha sonra saldırının gerçekleşmesiyle birlikte farklı yönlere kaçtıkları 
görülüyordu.

Polisin kendilerine doğrultulduğunu iddia ettiği silahta Aslan veya Aydemir’e ait 
parmak izi bulunamadı. Polisler hakkında hiçbir disiplin soruşturması yapılmadı, sadece 
ifadelerine başvuruldu.
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Dosyada kısıtlama kararı verildi.

Polislerin soruşturulması için Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan izin 
başvurusu Ağustos 2016’da reddedildi. Avukatlar savcılıktan Orhan ve Muhammed’in 
‘örgüt üyesi’ oldukları gerekçesiyle soruşturmaya izin verilmediğini öğrendi.

Soruşturmanın devam etmesi için Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz başvurusu 
yapıldı. Bir yıl sonra, Ağustos 2017’de, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Diyadin’de 
özel harekat polislerinin açtığı ateş sonucu yaşamlarını yitiren 15 yaşındaki Muhammed 
Aydemir ve 16 yaşındaki Orhan Aslan’ın ölümüyle ilgili Valiliğin verdiği kararı 
reddederek, soruşturma açılmasına karar verdi. 

Anahtar kavramlar: Soruşturma açılması konusundaki isteksizlik, tarafsızlık ve 
bağımsızlığın olmaması, soruşturma izni verilmemesi, kısıtlama kararı, soruşturma 
makamlarının yetkilerini kullanmaması, delillere ulaşmada gerekli gayretin 
gösterilmemesi
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CEZASIZLIĞI AŞMAK

Cezasızlık, hukuki ve pratik boyutları olan bir olgudur, ancak daha da temel de bir devlet pratiğidir. 

Cezasızlığın normatif kaynağı olan Anayasa’nın Geçici 15. maddesi demokratikleşme adımları 
çerçevesinde kaldırılmıştır. Ancak, 23 Haziran 2016’da kabul edilen 6722 sayılı Kanun’la 
cezasızlık tekrar normatif bir kaynağa sahip olmuştur. 

Cezasızlık sorununu hatırlattığımız bu çalışmada, cezasızlığı güçlendiren kalıpların nasıl 
işletildiğini yargısal uygulama ile birlikte görebilmek için seçilen davalara yer verilmiştir. 
Ancak, yakın dönemde bu kalıpların uygulanmaya devam ettiğini gösteren sayısız olay 
yaşanmıştır. Bu durum, cezasızlığın bir devlet politikası olarak sürekliliğini göstermektedir. 
Dolayısıyla cezasızlığı aşmak, tek başına yasal düzenleme yapılması ile mümkün olmayacaktır. 
Cezasızlıkla mücadelenin bir devlet politikası olması ve bunun kolluk kuvvetlerince ve yargı 
organlarınca da içselleştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de hiçbir dönemde ağır insan hakları ihlallerinin askeri, idari, siyasi sorumlularının 
yargı önünde hesap vermesi sağlanamadı. Ağır insan hakları ihlalleri, AİHM kararları ile tespit 
edilebildi; ancak AİHM kararları dönüştürücü bir etkiye sahip olamadı. Failin kamu görevlisi 
olmadığı durumda da, tablo farklılık göstermemektedir. Örneğin kadına yönelik şiddet 
konusunda, Türkiye’deki genel ve ayrımcı yargı pasifliğinin aile içi şiddeti besleyen bir ortam 
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yarattığı tespitini yapılmıştır. Bu raporun hazırlandığı sırada açıklanan verilere göre, 2017’nin 

ilk sekiz ayında 183 kadın ve kız çocuğunu öldürülmüş, 278 kadına şiddet uygulanmıştır24. 

Dolayısıyla, temel bir zihniyet probleminin aşılması gereklidir.

İnsan haklarının sistematik ve yoğun bir şekilde ihlal edildiği uzun bir dönem boyunca 

Türkiye’de başta yargı olmak üzere ulusal hukuk yolları ya hiç işlememiş ya da çok yetersiz 

kalmıştır. AİHM’e bireysel başvuru hakkının tanındığı tarihten itibaren Türkiye’den çok 

sayıda başvuru yapılmıştır. İç hukukun işlememesi ya da yetkisiz kalması karşısında “olgu 

saptama duruşmaları” yöntemi sayesinde, ihlallerin kayda geçmesini sağlamıştır.

AİHM’in verdiği kararlar, Türkiye’de cezasızlık alanlarını ve cezasızlığa zemin hazırlayan 

uygulamaları belirlemede temel kaynak işlevi görmektedir. Uluslararası hukuktan 

kaynaklanan yükümlülükler ve özellikle Avrupa Birliği adaylık süreci ile birlikte cezasızlığı 

aşmak için bir çok değişiklik yapılmıştır.

Ancak, 2015 yılının Ağustos ayından itibaren İl İdaresi Kanunu’na dayalı olarak Valiliklerce 

ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının25 süreleri, kapsamları ve yoğunluklarının artmaya 

başlaması26 ile birlikte yürütülen askeri operasyonlar neticesinde sivillere yönelik bir çok 

ağır insan hakkı ihlali gerçekleştiği iddiaları ortaya çıkmıştır. Bu uygulamalar ve iddiaların 

ciddiliği ve gerçekliği Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler olmak üzere bir çok uluslararası 

örgüt ve sivil toplum kuruluşunun raporlarına yansımıştır27.

Aralık 2015’te sokağa çıkma yasaklarının uygulanış biçiminin değişmeye başladığı 

tarihlerde Sur (Diyarbakır), Cizre (Şırnak) ve Silopi’de (Şırnak) ilan edilen sokağa çıkma 

yasakları sırasında yerleşim yerlerinde yürütülen askeri operasyonlarda bir çok vatandaş 

24  https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/189719-erkekler-agustos-ta-13-kadin-oldurdu

25  Sokağa çıkma yasaklarının yasal çerçevesinin bulunmamasına ilişkin Venedik Komisyonu’nun 
13.06.2016 tarih ve 842/2016 sayılı Görüşü.

26  Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın verilerine göre sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı ilk 
tarih olan 16 Ağustos 2015 ile 01 Haziran 2017 tarihleri arasında Diyarbakır (127 kez), Mardin (32 kez), 
Hakkâri (20 kez), Şırnak (13 kez), Bitlis (8 kez), Batman (3 kez), Muş (4 kez), Bingöl (5 kez), Tunceli (5 kez) 
ve Elazığ (1 kez) olmak üzere toplam 10 il ve en az 43 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 218 kez 
süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleşmiştir. Bilgi notu için bkz. yukarıda dipnot 4.

27  Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks, “Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki 
Terörle Mücadele Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum”da ifade ettiği üzere 
“Türkiye’nin güneydoğusunda sokağa çıkma yasakları ve terörle mücadele operasyonları başladığından 
beri, Komiserlik Ofisi’ne daha önce görülmedik bir boyutta çok ciddi insan hakkı ihlalleri iddiaları 
ulaşmıştır. Bu iddiaların bazıları AİHS 2. maddesini (yaşam hakkı) ihlal eden eylemler de dahil olmak üzere 
güvenlik gücü mensupları tarafından haksız ve aşırı güç kullanıldığı ihbarları ile ilgiliydi” (para. 51).
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yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir28. Yaralı halde ambulans bekleyen kişiler adına AYM’ye 
yapılan tedbir talepli başvuruların reddedilmesi üzerine AİHM’e tedbir talepli başvurular 
yapılmıştır. AİHM, beş başvurucuya ambulans gönderilmesi ve yaşam hakları ile vücut 
bütünlüklerinin korunması için tedbir kararına hükmetmiştir. Tedbir kararı verilen bu 
başvurular dışındaki başvuruların ise öncelikli olarak incelenmesine karar vermiştir. Tedbir 
kararları verilen başvuruculardan sadece biri hayattadır; diğer başvurucular, Hükümet 
tedbir kararının gereğini yerine getirmediği için hayatlarını kaybetmiştir. 

Bu gelişmeler dikkate alındığında, yıllar sonra, iç hukukta gerekli adımların atılmaması 
nedeniyle ihlallerin kayda geçmesi ve sorumluların cezalandırılmasının tekrar AİHM yoluyla 
sağlanmaya çalışıldığını belirtmek doğru bir değerlendirme olacaktır.

Proje kapsamında, bu raporun Cezasızlık Alanları başlıklı bölümünde yer alan tespitleri 
değerlendirmek, güncel deneyimler çerçevesinde geliştirmek ve örnek vakaları analiz 
etmek amacıyla Van, Diyarbakır, Batman ve Samsun’da avukatların katılımı ile atölye 
çalışmaları düzenlenmiştir. Bu atölye çalışmalarında, cezasızlık olgusu ile ilgili olarak şu 
tespitler yapılmıştır:

■	 Cezasızlık, norm olarak kaynağa sahip olmakla birlikte mevcut yasal 
düzenlemeler de cezasızlık sonucunu doğurmaya yönelik olarak 
kullanılmaktadır. Yasal düzenlemelerin cezasızlık sonucunu doğurmaya 
yönelik kullanılması kolluk güçleri, savcılar ve hakimlerin tutumlarıyla ile 
ilgilidir. Kolluk güçleri, savcılar ve hakimlerde “devleti kollama” yönünde bir 
refleks kökleşmiştir29. Bu tutumların yaptırımsız bırakılması ise bu refleksin 
kırılmamasına, aksine teşvik edilmesine neden olmaktadır. 

■	 Cezasızlıkla mücadele bağlamında görev ve yetkilere sahip olan insan hakları 
mekanizmalarından Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu ile Kolluk Gözetim Komisyonu kurumsallaşamamıştır; insan hakları 
sorunlarının çözümüne hiçbir katkı sunamamaktadır.

■	 Olağanüstü halin (OHAL) ilanı ile birlikte çıkartılmaya başlayan Kanun 
Hükmünde Kararnameler (KHK), demokratikleşme adımları ile kabul edilen 
düzenlemelerden geri dönülen hükümler içermektedir. Dolayısıyla, OHAL 
KHK’ları cezasızlığın normatif kaynağı olmuştur.

28  Bunlar arasında en ciddi olan, Cizre’de üç farklı binanın bodrum katındaki yaralılardır. Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komiseri tarafından hazırlanan Memorandum’da, üç farklı bodrum katında farklı 
kaynaklardan edinilen bilgilere göre 130 ile 189 arasında değişen kişinin öldüğünü ve bu kişilerin 
güvenlik güçlerince öldürüldüğünün sabit olduğunu ifade etmektedir (para. 58-59).

29  Bu yöndeki detaylı çalışma için bkz. Mithat Sancar, Eylem Ümit Atılgan, “Adalet Biraz Es Geçiliyor...” 
Demokratikleşme Sürecinde Hakimler ve Savcılar, TESEV Yayınları, 2009.
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■	 Sokağa çıkma yasakları sırasında gerçekleşen ağır insan hakları özelinde 
bakıldığında, gelinen aşamada savcıların tutumları ve davranışları, 90lı yıllardaki 
uygulamalar ile birebir örtüşmektedir: 
●	 Bu ağır insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak savcılar soruşturmaların 

yürütülmesinde isteksiz davranmakta, güvenlik gerekçesi ileri sürülerek olay 
yeri incelemesi bizzat savcılar/hakimler tarafından gerçekleştirilmemekte, 
delil toplama konusunda hareketsiz kalmakta, soruşturma dosyaları 
bakımından kısıtlama kararı yoluyla dosya içeriğine mağdurlar, suçtan zarar 
görenler ve müdafilerinin erişimi imkansız kılınmaktadır. 

●	 Başlatılan soruşturmalar bakımından ise, ilgili kişilere ait silahlı örgüt üyeliği, 
terör propagandası gibi suçlamaları içeren soruşturma dosyaları özellikle 
bulunmakta ve kişinin zaten örgüt üyesi olduğu şeklindeki tespite dayalı 
olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararları verilmektedir. İddianamenin 
düzenlendiği durumlarda ise, suçu nitelemede hafifletici yorumlara 
başvurulmaktadır. 

●	 Çatışmaların devam ediyor olduğu gerekçesi ile savcılar tarafından olay 
yeri incelemesi genellikle yapılmamakta, olay yeri incelemesi güvenlik 
güçlerince gerçekleştirilmektedir. Bu incelemeler de yine çatışmaların 
devam ediyor olması nedeni ile hızlıca yapılmaktadır. Olay yeri 
incelemelerini gerçekleştiren güvenlik güçleri, operasyonu yapan ekip veya 
bu ekiplerin birlikte çalıştığı ekiplerce gerçekleştirilmektedir. 

●	 Şikayette bulunan mağdur ve suçtan zarar görenlere yönelik karşı 
soruşturmalar başlatılmaktadır. 

Bu örtüşmenin en dikkate değer sonucu, mağdur ve suçtan zarar görenlerin şikayette 
bulunma konusunda çekingen davranmalarıdır.  

■	 90lı yıllarla karşılaştırıldığında, medyanın gücünün kullanılması yeni bir cezasızlık 
alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ağır insan hakkı ihlalinin gerçekleşmesi üzerine 
hemen yazılı ve görsel basın kuruluşlarının haberleri veya Hükümet yetkililerinin 
doğrudan açıklamaları ile kişiler terörist, işbirlikçi ilan edilmekte, diğer bir 
ifadeyle mimlenmekte kamuoyunun olayı ve hakkı ihlale uğrayan kişiyi daha ilk 
etapta hakkı ihlal edilmesi gereken kişi olarak algılaması sağlanmaktadır.

■	 Sokağa çıkma yasakları devam ederken yapılan AYM ve AİHM başvurularında 
kolluk kuvvetleri başvurucuların durumlarını tespit etme gerekçesiyle sıklıkla 
başvurucuların bulundukları adresleri ziyaret etmektedir. Bu uygulama, 
başvurucuların tedirgin olmasına ve AYM ve AİHM başvurusu yapmakta 
çekingen davranmasına neden olmaktadır.

[46]



■	 Kamu görevlilerinin denetim yükümlülüğünü ihmal etmesi nedeniyle 
gerçekleşen ihlallerde, kamu görevlileri şüpheli/sanık olarak soruşturma ve 
kovuşturmaya dahil edilmemekte, bu şekilde kamu görevlilerinin cezadan 
bağışıklığı sağlanmaktadır. Yakın zamanda özellikle çocuğun cinsel istismarı 
suçları bakımından istismarda bulunan fail olarak kabul edilmekte ve 
denetim görevlerini yerine getirmeyen kişi ve kurumlar hakkında soruşturma 
yürütülmemektedir. 

Bu proje kapsamında yapılan araştırma ve analiz, mevcut düzenlemeler ve uygulamanın 
birbirini beslemesi ve etkilemesi sonucunda cezasızlık sorununun derinleştiğini, 
kökleştiğini göstermektedir. Düzenleme ve uygulamanın karşılıklı olarak birbirini besleme 
ve etkileme uzun bir geçmişe dayanmaktadır ve aniden ortadan kalkması beklenemez. Bu 
durum, cezasızlığı aşmak için çokpaydaşlı bir mücadele yürütülmesini gerekli kılmaktadır. 

Çokpaydaşlı mücadelede siyasi organların ve kurumların tavizsiz, kararlı duruşu 
cezasızlığın aşılmasındaki en temel adımdır. Siyasi iradeyi bu yönde harekete geçirecek 
olan ise kamuoyu baskısıdır. Dolayısıyla, hukukçular, basın ve sivil toplum çokpaydaşlı 
mücadelenin vazgeçilmez aktörleridir.

Tüm paydaşların tek başına ve birlikte atacakları adımlar, geliştireceği ortaklıklar ile 
cezasızlığı aşmak mümkün olacaktır.
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