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AY : Anayasa

ACM : Ağır Ceza Mahkemesi

AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi

AKTÖS : Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi

AYM : Anayasa Mahkemesi

BAM : Bölge Adliye Mahkemesi

CD : Ceza Dairesi

CBS : Cumhuriyet Başsavcılığı

CGK : Ceza Genel Kurulu

CGTİHK : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu

FETÖ : Fetullahçı Terör Örgütü

İHAM : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

İHAS : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

KHK : Kanun Hükmünde Kararname
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TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCK : Türk Ceza Kanunu

TKK : Tanık Koruma Kanunu
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I. GİRİŞ
Bu rapor, gazeteciler Ahmet Hüsrev Altan ve Mehmet Hasan Altan hakkında İs-

tanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı kolluk görevlileri tarafından
09.09.2016 günü gerçekleştirilen operasyon ile kamuoyunun haberdar olduğu ve İs-
tanbul CBS’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet
Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen bir soruşturma sonunda açılan kamu davasının
duruşmalarının izlenmesi, basına yansıyan haberlerin ve paylaşılan adli belge ve tuta-
nakların incelenmesi yolu ile edinilen kanaate dayalı olarak yapılan hukuki değerlen-
dirmeleri içermektedir. Değerlendirmeler, tamamen raporu düzenleyen kişiye aittir.

Toplanan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, gazeteciler Ahmet Altan ve Mehmet Altan
hakkındaki soruşturma, 04.08.2016 günü BİMER’e elektronik posta iletisi olarak gön-
derilen bir ihbar mektubunun ulaştırıldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ciddiye
alınması üzerine başlatılmıştır. İhbarcı, 14.07.2016 gecesi Can Erzincan TV’deki Özgür
Düşünce programına katılan Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında “RTE'nin iki se-
neye kalmadan gideceğini söylüyorlar, haklarında soruşturma açılmalı, neye dayanarak
söylüyorlar bunu?” ifadelerine karşı suçlamada bulunmuştur.

10.09.2016 günü, sabahın erken saatlerinde basına yansıyan haberlerden, başla-
tılan operasyon kapsamında şüpheli sıfatı ile işlem gören Ahmet Altan ve Mehmet Al-
tan’ın evlerine yapılan polis baskını sonucu haklarında yakalama, arama ve el koyma
tedbirlerine başvurulduğu öğrenilmiştir. İlk olarak P24 olarak bilinen Bağımsız Gazete-
cilik Platformu’nun Twitter hesabından verilen habere göre; “gözaltı kararına, bir tel-
evizyon programında söyledikleri gerekçe gösteriliyor”1 idi. Haberin duyulmasından
itibaren sosyal medyada pek çok eleştiri yapıldığı izleniyordu. Örneğin; Hasan Cemal,
“Protesto ediyorum: Sevgili Ahmet Altan'la Mehmet Altan da gözaltında! Demokrasi,
özgürlük de bir kez daha ayaklar altında.”2 derken, Orhan Pamuk’un beyanı şöyleydi:
“Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınmasını kınıyorum, ayıplıyorum. Hükü-
meti biraz eleştiren herkes bir bahaneyle ve hukuktan çok kin ve sindirme duygularıyla
hapse tıkılıyor. Hızla bir korku devleti oluyor demokrasiden uzaklaşıyoruz. Aslı Erdoğan,

1 http://platform24.org/guncel/1729/ahmet-altan-ve-mehmet-altan-gozaltina-alindi
2 https://t24.com.tr/haber/ahmet-altan-ve-mehmet-altanin-gozaltina-alinmasina-sosyal-medyada-tepki,359276
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Nazlı Ilıcak, Nuriye Akman, Necmiye Alpay, Şahin Alpay tıpkı Ahmet Altan ve Mehmet
Altan gibi bu ülkede tanınan, sevilen ve halkın fikirlerini merak ettiği yazarlardır. Bütün
bu yazarlar bir an önce salıvermeli, yargılanacaklarsa gözaltına alınmadan yargılanma-
lıdırlar. Ülkemin geldiği yer konusunda öfkeli ve çok üzgünüm. Bu duyarsız ve acımasız
uygulamaların Türkiye’yi dünyaya çok kötü gösterdiğinden emin olabilirsiniz.”3

Ardından,  Savcılığın emniyete gönderdiği yazı içeriğinin öğrenildiği, gözaltına
alınma gerekçesinin ortaya çıktığı, Anadolu Ajansı’na dayanılarak şöyle bildiriliyordu:
“Ahmet ve Mehmet Altan hakkında, ‘15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce sosyal
paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yapan ‘Can Erzincan TV’ adlı kanalda, darbe gi-
rişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak ile katıldıkları programda, darbe
çağrışımı yapan subliminal mesajlar verildiği’ iddiası üzerine gözaltına kararı verildi.”4

“ … darbe çağrışımıyla subliminal [başka bir objeye gömülü] mesaj içeren söylemlerde
bulunmakla” suçlanıyor. … darbe çağrışımı mesajı verdikleri, Türkiye Cumhuriyeti hü-
kümetini ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri, darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri
aktarılarak, “(şüphelilerin) darbe girişimini öncesinde terör örgütünce fikir-eylem birliği
içerisinde olmadan bilmelerinin ve bunu bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek
biçimde beyan etmelerinin mümkün olmayacağı, … Demokratik düzende darbe girişi-
mini desteklemenin ve seçilmiş hükümeti tehdit etmenin basın veya ifade hürriyetiyle
açıklanamayacağı vurgulanan yazıda, bu şekilde darbe girişiminde bulunan terör örgütü
mensubu bir kısım asker şahıslarla iştirak halinde atılı suçu işledikleri …”5

22.09.2016’ya dek süren gözaltından sonra, “darbeye teşebbüs etmek, FETÖ'ye
yardım yataklık ve FETÖ'nün propagandasını yapmak” suçlarından tutuklanmaları is-
tenen iki gazeteciden Ahmet Altan hakkında adli kontrol altına alınarak  salıverilme ka-
rarı verilirken, Mehmet Altan’ın tutuklandığı6, gerekçede, “şüpheli Mehmet Altan'ın 14
Temmuz'da, yani darbe girişiminden sadece bir gün önce televizyon programında yap-
tığı konuşmada, 'Türkiye devleti içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dün-
yada daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka yapı da var. Onun ne zaman torbadan
elini çıkaracağı, nasıl elini çıkaracağı belli değil.' diyerek, askeri darbe ortamının var ol-
duğunu ifade ettiği tespit edilmiştir.” denildiği ve yüklenen suçun “Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme
ve terör örgütüne üye olmak” olarak nitelendiği,7 CBS’nin itirazı üzerine hakkında ya-
kalama emri çıkarılan Ahmet Altan’ın da 23.09.2016 günü “darbeye teşebbüs ve FETÖ
üyeliği” suçlaması ile tutuklandığı öğrenilmiştir.8 Sonradan, soruşturma savcısının “sub-
liminal mesaj” ile ilgili yorumunu dile getirmekten, daha bu noktada vazgeçtiği anlaşı-
lacaktır.

Diğer yandan, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’dan önce tutuklanan gazetecilerden
biri de Ayşe Nazlı Ilıcak idi. 25.07.2016 günü basına yansıyan haberler ile, aralarında

3 10.09.2016 günlü Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan  “Altan Kardeşlere Subliminal Mesaj Gözaltısı” başlıklı haber.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/altan-kardeslere-subliminal-mesaj-gozaltisi-40221465
4 10.09.2016 günlü Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Son dakika haberi: İşte Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınma

gerekçesi” başlıklı haber.  https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ahmet-altan-ve-mehmet-altan-gozaltina-alindi-40220896
5 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/178630-ahmet-altan-ve-mehmet-altan-gozaltina-alindi
6 22.09.2016 günü BBC Türkçe’de yayımlanan “Mehmet Altan tutuklandı, Ahmet Altan serbest” başlıklı haber.

https://www.bbc.com/turkce/37436321
7 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/mehmet-altan-tutuklandi/650301
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ahmet-altan-tutuklandi-604139
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Ayşe Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında sulh ceza hakimliğince yakalama
kararı verildiği duyurulmuştu.10 Önce nerde olduğunun bilinemediği yazılan Ayşe Nazlı
Ilıcak’ın 26.07.2016 günü Bodrum’da yakalanıp 29.07.2016 gününden 30.07.2016
gününe geçilirken,  yakalanan 21 kişiden, içlerinde A. Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 17
kişi hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlaması  ile tutuklama ka-
rarı verildiği , Ilıcak’a sorgusunda, “örgütün basın kolu musunuz?” diye sorulduğu bil-
diriliyordu.11 İstanbul CBS’nin başka bir dosyası aracılığı ile sürdürülen o soruşturmada,
Zaman Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan gazeteciler ile söz konusu gazetenin teknik
bölümlerinde çalışan diğer kişiler şüpheli olarak işlem görüyor, darbe girişimi sonrasında
bu kişilerden bazıları hakkında yakalama ve tutuklama tedbirlerine başvurulduğuna iliş-
kin haberler basına yansıyordu. 

Gazetecilerin tutuklama tedbirlerine yönelik itirazları, sulh ceza hakimlikleri tara-
fından sürekli olarak reddedilmiş, 2017 yılı Nisan ayı ortasına gelindiğinde, Anadolu
Ajansı tarafından duyurulan haberden, Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Hasan Altan ve
Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki iddianamenin hazırlandığı öğrenilmiştir. İnternete düşen
iddianamenin incelenmesi ile, İstanbul CBS’nin çeşitli ayırma ve birleştirme kararları
vererek oluşturduğu yeni gruplar halinde gazeteciler hakkında değişik değerlendirmeler
yaptığı anlaşılmıştır. İlk iddianame, bu rapora konu olan davanın dayanağını oluştur-
makta olup Ahmet Altan ve Mehmet Altan’dan başka, Ayşe Nazlı Ilıcak’ın yanı sıra
Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da bulunduğu toplam
16 kişiyi şüpheli göstermektedir. Sonraki iddianamede ise, Ayşe Nazlı Ilıcak ile aynı za-
manda tutuklanan Şahin Alpay, Nuriye Akman ve Lale Kemal’in de içinde bulunduğu
toplam 30 kişinin şüpheli olarak gösterildiği ortaya çıkmıştır. 

İlk iddianame, İstanbul 26. ACM’ye, ikinci iddianame ise İstanbul 13. ACM’ye
gönderilmiştir. İlk iddianame ile şüpheli gösterilen gazeteciler hakkında, “14.07.2016
gecesi katıldıkları bir programdaki sözleri gerekçe gösterilerek darbe girişimini önceden
bildikleri ve darbe girişimine zemin hazırlayan söylem ve propagandalarda bulunduk-
ları” öne sürülerek 15.07.2016 günü gerçekleşen darbe girişimine “müşterek fail” olarak
iştirak etme suçlaması yapılırken, ikinci iddianamede şüpheli olarak gösterilen gazeteciler
hakkında 17/25 Aralık 2013 sonrasında Zaman Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazıları
ile “darbeye zemin hazırlama” suçlaması yapılmaktaydı.

2017 yılı Mayıs ayına gelindiğinde, iddianameleri kabul ettiği öğrenilen mahkeme-
lerin, duruşma hazırlığına giriştiği, duruşmaların Haziran ve Eylül aylarına bırakıldığı ve
tüm tutuklu sanıklar hakkındaki tutuklama tedbirinin devamına karar verildiği öğrenil-
miştir. İddianameler basına sızdırıldığından hemen okunabilmişse de yeni moda tabirle
artık “iddianame eki” denen dosya içeriklerinin tam olarak öğrenilmesi, soruşturma ev-
resinde CMK m. 153/2 uyarınca verilen kısıtlama kararlarının kaldırılmasına bağlı olarak
Mayıs ayı sonunu bulmuştur. Başsavcılıkların genel uygulaması kapsamında avukatların
tutuklu gazetecilerle görüşme ve yazışmalarında Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerine dayanılarak başvurulan çeşitli kısıtlamaların, duruşmaların başlamasına
karşın sürdüğü (tutukluların adli dosya içeriğini öğrenmelerinin ve savunma taslaklarının
avukatları ile paylaşımında pek çok engellemelerle karşılaştığı, gün ve saat sınırlaması
gibi nedenlerle avukatlarıyla yeterli sürelerle görüşemediği, görüşmelere ceza infaz me-

10 https://t24.com.tr/haber/nazli-ilicak-ve-bulent-mumayin-da-oldugu-21-gazeteci-adliyeye-sevk-edildi,352469 
11 https://t24.com.tr/haber/nazli-ilicak-ve-bulent-mumayin-da-oldugu-21-gazeteci-adliyeye-sevk-edildi,352469 
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murunun katılımı ve belge içeriklerinin idari görevlilerce okunmasından dolayı), bu ne-
denle  avukat görüşmelerinde gizliliğin sağlanamadığı bilinmektedir. 

Bu koşullarda başlayan duruşmalar izlenmiş, verilen hükümler ile tebliğnameler ve
bozma ilamı okunup incelenmiştir. Tüm süreci kısaca özetlemek gerekirse; savunmanın
sürekli olarak dışlandığını ileri sürdüğü, önemsediği delillerin toplanmasını sağlayama-
dığından şikayetçi olduğu, mahkeme yargıçlarının taraflı olduğu gerekçesi ile birkaç kez
redd-i hakim isteminde bulunduğu, mahkeme başkanının disiplini bozdukları gerekçesi
ile sanık müdafilerini birden çok kez duruşma salonu dışına çıkardığı belirtilebilir. 

Bu arada, iddia makamının esas hakkında mütalaaya karşı sanıklar ve müdafile-
rince esas hakkındaki savunmalarını hazırlarken,  bireysel başvuru yolunda AYM tara-
fından 11.01.2018 günü verilen “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade
özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin tespitine karşın, Mahkemenin Mehmet Altan hak-
kındaki ihlali gidermek üzere tahliye kararı vermemekte direndiği, 27.06.2018 günü
tensiben tahliye kararı veren BAM 2. CD başkanı ve üye hakiminin ilk kararname ile
görev yerlerinin değiştirildiği dikkat çekmektedir. 

ACM’nin 16.02.2018 günü gazeteci olmayan ve örgüte yardım suçlaması ile yar-
gılanan bir sanık hakkında beraat verirken, altı gazeteci sanık hakkında TCK m. 309 ile
düzenlenen “Anayasayı ihlal’ suçunu işlediklerini sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verdiği ve bu cezada herhangi bir indirim yapmaya gerek görmediği ise,
tüm dünyanın bildiği bir durumdur. İstinaf incelemesi sonunda, BAM tarafından, OHAL
kapsamındaki genel uygulamaya uygun olarak, halk arasında “onama” olarak bilinen
kararlar verilerek, sürecin Yargıtay tarafından belirlenmesine yol açılmıştır. Yargıtay 16.
CD, derece mahkemelerinin yaptığı hukuki nitelemeyi hukuka aykırı bularak,
05.07.2019 gününde “bozma” kararı vermiştir.

ACM 08.10.2019 günü “bozmaya uyma” kararı verdikten sonra, Yargıtay ilamında
yapılan hukuki nitelemelere uygun olarak, 04.11.2019 günü ‘AYM kararının bağlayıcı-
lığı’ nedeni ile Mehmet Altan hakkında beraat, diğer sanıklar hakkında ise yeni mahku-
miyet hükümleri kurmuştur. Buna göre, Ahmet Altan ve A. Nazlı Ilıcak hakkında “örgüte
yardım”, diğer üç gazeteci hakkında “örgüt üyeliği” suçlarını sabit görerek çeşitli hapis
cezaları vermiştir. Bu arada, Mehmet Altan hakkındaki beraat hükmü de kesinleşmiştir.
Dava halen Yargıtay 16. CD’nin ikinci kez yaptığı denetim kapsamında incelemede aşa-
masında bulunmaktadır.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin başvurusu üzerine, elimizdeki bilgilerle
sınırlı olarak yapabildiğimiz incelemeler sonucu hazırlanan raporu yüksek takdirlerinize
saygıyla sunarım.
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II. OLAY ÖZETİ
II.1. İddianame

247 sayfalık iddianame ile; 10’u kaçak, 6’sı tutuklu, 1’i serbest, toplam 17 kişi şüp-
heli olarak gösterilmektedir.

II.1.1. Suçlamalar ve sevk maddeleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda

görevli Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından 2016/100447-S, 2017/10142-E,
2017/1515-İd sayılı ve 11.04.2017 günlü işlem ile düzenlenen 247 sayfalık iddianame12

ile; şüpheli gösterilen toplam 17 kişiden;  Ahmet Altan, Mehmet Hasan Altan hakkında,
sosyal konum ve eylemlerinin niteliği itibariyle terör örgütüyle organik bağları bulun-
malarından öte süreklilik arz edecek şekilde örgütün amaçları doğrultusunda işbirliği
içerisinde faaliyette bulundukları, darbe girişimine silahlı terör örgütü adına iştirak ede-
rek Anayasayı ihlal,  yasama organına karşı suç ve hükümete karşı suç olarak adlandı-
rılan teşebbüs suçlarını işlemekle, Anayasayı ihlal,  yasama organına karşı suç ve
hükümete karşı suç olarak adlandırılan teşebbüs suçlarını işlemekle, TMK m. 3 ve 5 de-
laletiyle TCK m. 309/1, 311/1, 312/1,  (TCK m. 220/6 delaletiyle) 314/2’nin uygulan-
ması istenmektedir.

II.1.2. Gözaltı süreleri
Ahmet Hüsrev Altan, 13 gün (10.09.2016-22.09.2016, 22.09.2016-23.09.2016

arası); Mehmet Hasan Altan, 12 gün (10.09.2016-22.09.2016 arası) gözaltında tutul-
muştur.

II.1.3. Tutuklama kararları
Şüphelilerden Mehmet Altan hakkında, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin sıra-

sıyla 2016/418 ve 419-Sorgu sayılı ve 22.09.2016 günlü ve Ahmet Altan hakkında, İs-
tanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/475-Sorgu sayılı ve 23.09.2016 günlü işlemi
ile tutuklama kararları verilmiştir. 

12 https://t24.com.tr/haber/altan-kardesler-ve-nazli-ilicak-dahil-16-kisiye-3er-kez-agirlastirilmis-muebbet-istenen-iddianamenin-tam-

metni,399157 (14.04.2017). 
https://t24.com.tr/haber/altan-kardesler-ve-nazli-ilicak-dahil-16-kisiye-3er-kez-agirlastirilmis-muebbet-istenen-iddianamenin-tam-
metni,399157 (05.05.2017).
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II.1.4. İddianame kapsamındaki deliller
İddianamede (sayfa 208-212 arası), iddiaların dayandırıldığı deliller hakkında ve-

rilen bilgiler ve yapılan değerlendirmeler şöyledir:
• Hüseyin Kaplan’ın, Hasan Polat’ın, Nurettin Veren’in, gizli tanık SÖĞÜT’ün,
Mehmet Yeşil'in ifadesi,
• İletişim tespitine ilişkin değerlendirmeler,
• Ticaret sicil kayıtları,
• Açık kaynaklar.

II.2. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/127 E, 2018/22 K Sayılı Dosyası

II.2.1. Birinci Oturum (19.06.2017-23.06.2017)
Duruşmaya, salonun darlığı, izleyici sayısının çokluğu, tutuklu sanıklarının değişik

infaz kurumlarından adliyeye sevki ve basının ilgisi nedeni ile, gecikmeli olarak başlan-
mış, salona yerleşim zaman almış, yoklamadan sonra kimlik tespiti yapılarak başlan-
mıştır. Ahmet Altan’ın SEGBİS ile bağlantı kurularak duruşmaya katıldığı, diğer tutuklu
sanıklarla birlikte, tutuksuz sanık ve müdafilerin salonda hazır oldukları tespit edilmiştir. 

Mahkeme başkanının iddianameyi özetlemesinden sonra, ilk olarak sanıkların sor-
guları yapılmıştır. Sonrasında müdafilerin sırasıyla söz aldığı, dosyaya çeşitli gazete ku-
pürleri, Article 19 isimli uluslararası insan hakları kuruluşundan CMK m. 67/6 uyarınca
alınmış uzman mütalaasının sunulduğu görülmüştür. Müdafiler hem iddianamenin ba-
rındırdığı hukuka aykırılıklar hem de tutuklama koşulları üzerinde çeşitli değerlendir-
meler yaparak tutuklu sanıklar hakkında salıverme kararı verilmesi isteminde
bulunmuşlar, yasal koşulları yokken verilen ve halen sürdürülen tutuklama kararlarının
hukuka aykırılığı nedeniyle AY m.19 ile güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği
hakkının ihlal edildiği iddiası ile AYM ve İHAM’a bireysel başvuruda bulunduklarını
açıklamışlardır.

Mahkeme heyeti üyesi olan yargıçlar ve Cumhuriyet Savcısı, başkan gibi sanıkların
savunmalarını dikkatle dinlemişlerse de sanıklara hiçbir soru yöneltmedikleri gözlem-
lenmiştir.

20.06.2017 günlü oturum saat 12.05’te, 21.06.2017 günlü oturum saat 11.15’te,
22.06.2017 günlü oturum saat 11.30’a vardıktan sonra başlatılabilmiştir. 23.06.2017
günlü oturum, Cumhuriyet Savcısı katılımı beklenmeden başlatılmış, müdafilerin sa-
vunmasının başlamasından dakikalar sonra Cumhuriyet Savcısının salona gelebildiği
görülmüş, Mahkeme Başkanı tarafından “dilerse, Cumhuriyet Savcısının yokluğunda
yaptığı savunmayı, -onun da dinlemesi amacı ile- yineleyebileceği” yönünde anımsatma
yapıldığı duyulmuştur.

Müdafilerin savunmalarını ve istemlerini sözlü olarak sunmalarının ardından Mah-
keme Başkanının, duruşma hazırlığı sürecinde Turkcell, Digiturk, Dsmart vb. kuruluşlar
ile yapılan yazışmalar gereği dosyaya gelen/gelmeyen belgeler hakkında bilgi sunduğu,
diğer on sanık hakkında çıkarılan yakalama müzekkerelerinin infaz edilemediğini açık-
ladıktan sonra Cumhuriyet Savcısına tutukluluk durumu hakkında mütalaasını sorduğu,
Cumhuriyet Savcısının olumsuz yönde görüş bildirdiği duyulmuş, Heyet müzakereye
çekildiğinden oturuma ara verilmiş, bilahare tutukluluk halinin devamına, müzekkere
yanıtlarının beklenmesine, sanık Fevzi Yazıcı’nın tedbir talebinin kaldırılması isteminin
mevcut delil durumu dikkate alınarak bu aşamada reddine, sanık Mehmet Altan'dan
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ele geçirilen altı adet 1 Dolar’ın mahkeme gözlemine esas olmak üzere Adli Emanet Bü-
rosu’ndan celbine, sanık Tibet Murad Sanlıman hakkındaki imza atmak yükümü getiren
adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına, duruşmadan
bağışık tutulma isteminin reddine, duruşmada dinleme amaçlı olarak tanık Nurettin
Veren hakkında zorla getirme çıkarılmasına, gizli tanık SÖĞÜT için Tanık Koruma Şube
Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, gelecek oturumun 19.09.2017 günü yapılmasına karar
verildiği öğrenilmiştir.   

II.2.2. İkinci Oturum (19.09.2017)
İlk oturumlarda olduğu gibi, Ahmet Altan dışındaki diğer tutuklular ve tutuksuz sa-

nığın duruşma salonunda hazır olduğu, Ahmet Altan için SEGBİS bağlantısı kurulduğu,
müdafilerin duruşmaya katıldığı görülmüştür.

Oturumun başında Mahkeme Başkanı tarafından, dosyaya gelen yazılar okunmuş,
tanık Nurettin Veren için Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılan istinabe yazısına
bila ikmal yanıt verildiği, gizli tanık SÖĞÜT'ün beyanının alınması için gereğinin yapıl-
masına ilişkin yazılan yazıya yanıt verilmediği, suçtan zarar gördüğü iddia edilen Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için Ankara
Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan  istinabe yazısına da yanıt verilmediği belirtilmiş, Adli
Emanet Memurluğu’ndan getirilen altı adet 1 Dolar üzerinde mahkeme heyeti tarafın-
dan duruşma içi keşif niteliğinde inceleme yapılmıştır.

Tanıkların dinlenmesi ve suçtan zarar görme olasılığı bulunan kamusal makam tem-
silcilerinin davaya katılma istemlerini sunması öngörülen bu oturumda sanıkların be-
yanları sorulmuştur. Oturum sonunda, tanık ve gizli tanığın dinlenmesinden, mevcut
delil durumu dikkate alınarak  vazgeçilmesine, sanık Ş. Tuğrul Özşengül'e tüm dosyanın
dijital ortamda tevdii edilmesi için gereğinin yapılmasına ve CD ortamında sanığa gön-
derilmesine, suçtan zarar gördüğü iddia olunan kişiler için yazılan istinabe yazının akı-
betinin sorulmasına, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için  CBS’ye
tevdiine, müdafilerinin avukat görüşmesindeki kısıtlamalar ile ilgili istemlerinin mevcut
delil durumu dikkate alınarak reddine, tutukluluğun devamına, gelecek oturumun
13.11.2017 günü yapılmasına karar verilmiştir. 

II.2.3. Üçüncü Oturum (13.11.2017)
Bu oturuma Ahmet Altan ile Mehmet Altan, infaz kurumundan SEGBİS aracılığı

ile bağlanarak, diğer sanıklar duruşmada hazır bulunarak katılmışlardır. Müdafiler de
hazır bulunmuşlardır.

Oturumun başında, mahkeme başkanının, esas hakkında mütalaasını sunması için
iddia makamına söz vermesi ve Cumhuriyet Savcısının söze başlaması üzerine, Ahmet
Altan ve Mehmet Altan müdafinin usul hakkında söz istediği, duruşmanın yürütülmesi
hakkında konuşmaya çalıştığı duyulmuşsa da Başkan tarafından duruşma disiplinini
bozduğu yönünde uyarıldığı, söz almakta ısrar etmesi üzerine duruşma salonundan çı-
karıldığı ve oturuma ara verildiği görülmüştür. Oturum yeniden başladığında, bu kez
diğer müdafi söz almakta ısrar etmiş, Başkan tarafından ona da aynı içerikli uyarılar ya-
pılmıştır. Deliller toplanmadan mütalaa istenemeyeceği ve savunma haklarının kısıtlan-
dığı dile getirilince Başkan tarafından bir başka müdafinin duruşma salonu dışına
çıkarılmasına, SEGBİS kaydının durdurulmasına karar verilerek, oturuma yeniden ara
verilmiştir. Bu arada, müdafin reddi hakim isteminde bulunduğu duyulmuştur.
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Oturuma yeniden başlandığında, bu kez diğer bir müdafi söz almakta ısrar etmiş,
reddedilen hakimin ancak acele işleri yapabileceğini, işten el çekmesi gerektiğini söyle-
diği duyulmuştur. Başkan müdafilere yine söz vermemiş, aynı uyarılarda bulunduktan
sonra bu müdafinin de duruşma salonundan çıkarılmasına karar vermiştir. 

Oturuma öğleden sonra devam edildiğinde, Cumhuriyet Savcısının söz aldığında
esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istediği anlaşılmıştır. Ardından, suçtan
zarar gördüğü iddiasında bulunan kişiler ve vekillerince davaya katılma istemleri ileri
sürülmüştür.

Tutuklu sanıklar ve duruşma salonunda kalan müdafilerce salıverme istemleri dile
getirilmiştir. 

Oturum sonunda, TBMM Başkanlığı’nın katılma isteminin kabulüne, Serdar Öz-
türk, Hasan Ataman Yıldırım ve Dursun Çiçek’in katılma istemlerinin mevcut delil du-
rumu, dosya içeriği göz önünde bulundurularak yasal koşulları oluşmadığından reddine,
müzekkerelerin ve suçtan zarar gördüğü iddia olunan Recep Tayyip Erdoğan ve  65.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için yazılan istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına,
sanık Fevzi Yazıcı’nın tedbirin kaldırılmasına, Mehmet Altan ve Ahmet Altan müdafile-
rinin avukat görüşmesindeki kısıtlamaların kaldırılmasına, tanık dinletilmesine, sanık
Yakup Şimşek’in el konulan dijital materyallerin iadesine ilişkin istemlerinin  ‘dosya iç-
eriği ve mevcut delil durumu’ dikkate alınarak reddine, sanık müdafilerince ileri sürülen
reddi hakim istemlerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşıldığından
CMK m. 31/1-c gereğince geri çevrilmesine, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını ha-
zırlaması için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, tutukluluğun devamına, gelecek otu-
rumun 11.12.2017 günü yapılmasına karar verilmiştir.

II.2.4. Dördüncü Oturum (11.12.2017)
Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa sözlü olarak açıklanmıştır. 
Oturum sonunda, esas hakkındaki mütalaanın, tüm tutuklu sanıklara bulundukları

yer cezaevi müdürlüğü aracılığı ile ayrı ayrı gönderilmesine, tebligat belgelerinin istenil-
mesine, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığın katılma istemlerinin sanık Fevzi Yazıcı'nın
diyecekleri sorulduktan sonra değerlendirilmesine, Sanıkların mal varlıkları üzerine ted-
bir konulmasına yönelik istemler gibi, tanık dinlenmesi ve tevsii tahkikat istemlerinin de
dosyanın geldiği aşama, iddianame kapsamı ve yüklenen eylemler dikkate alınarak red-
dine, Dosyanın kapsamı dikkate alınarak, tüm kısıtlılık kararlarının kaldırılmasına ve ge-
rekli usul işlemlerin yapılması için cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
İddianamede sanıklara isnat edilen fiillerin sanıklara ihtar edilmesine yönelik istemin
de sanıkların savunması ve dosyanın safahati dikkate alınarak reddine, Sanık Ş.Tuğrul
Özşengül'ün sağlık durumunun cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti
için tam teşekkülü devlet hastanesine sevk edilerek rapor düzenlenmesinin istenmesine,
Sanıklara ve müdafilerinin esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için
süre tanınmasına karar verilmiştir.

Bu arada, Mehmet Altan’ın bireysel başvurusunu inceleyen AYM’nin 11.01.2018
günlü ve 2016/23672 sayılı ihlal kararının gereğini yapmayarak tahliye kararı vermeyen
hakimler hakkında, müdafi avukatlarca HSK’ya şikayette bulunulduğu ve ihlallerin son-
landırılması için hakimlerin görevden alınmaları ya da yerlerinin değiştirilmesi ile soruş-
turmanın sağlıklı yürütülmesi için tedbiren görevden uzaklaştırılmalarının istendiği13 ve
AYM kararının gereğinin yapılması için AYM’ye de başvurulduğu14 öğrenilmiştir. 
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II.2.5. Beşinci Oturum (12.02.2018-16.02.2018)
12.06.2018 günlü oturumda, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-

lığının katılan sıfatıyla duruşmaya kabulüne, geriye kalan oturumların 13-16.02.2018
günlerinde kesintisiz olarak Silivri’deki duruşma salonunda yapılmasına karar verilmiş-
tir.

Cumhuriyet Savcısının sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı önce sanıklar,
sonra müdafiler tarafından sözlü olarak esas hakkındaki savunmaları sunulmuştur. En
son olarak sanıklara son sözlerini soran Mahkeme, 16.02.2018 günlü oturumun so-
nunda kısa kararını okuyarak verdiği hükümleri açıklamıştır.    

Duruşma sonunda tefhim edilen hükümlere göre, Mahkeme, özet olarak, sanık
Tibet Murad Sanlıman hakkında CMK 223/2-e uyarınca beraat, sanıklar Ayşe Nazlı Ilı-
cak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek
hakkında ise Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçunu işledikleri sabit görülerek TCK
m. 309/1 uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza ile mahkum edilmelerine, hükmen
tutuklanmalarına ve tutukluluklarının devamına karar vermiştir. Hükme esas alınan de-
liller şunlardır:

• Balyoz soruşturması sonunda düzenlenen iddianame,
• İstanbul 13. ACM’nin 206/218 E sayılı dosyası aracılığı ile yürütülen kamu davası
içeriği (Balyoz belgelerinin Taraf Gazetesi’nde yayımlanması eylemi, sanıkların TCK
m. 326/1, 327/1 ve 329/1 uyarınca cezalandırılması istemli),
• Açık kaynaklardan yapılan tespit ve değerlendirmeler (14.07.2016 günlü Can
Erzincan Televizyonu’nda yayınlanan programa ilişkin 63 sayfalık tutanak, bu prog-
ramın değerlendirilmesi, Ahmet Altan’ın “Mutlak Korku” ve “Montezuma” başlıklı
yazıları, darbe girişimi olabileceğine ilişkin bilgisinin olduğunun açıkça anlaşıldığına
ilişkin değerlendirme, 16.03.2012 günlü “Cemaat Konuşuyor” başlıklı köşe yazı-
sında Alaattin Kaya’dan “dostum” diye bahsettiğine ilişkin saptama), 
• Mehmet Altan’ın evindeki arama sonucu el konulan altı adet 1 Dolar,
• Bylock yazışmaları,
• Tanık ve gizli tanık beyanları,
• Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki, Hurşit Tolon müdafii Avukat İlkay Sezer’in
05.01.2017 günlü ifadesi,
• Ayşe Nazlı Ilıcak’ın konutunda yapılan aramada el konulan materyaller,
• Ayşe Nazlı Ilıcak’ın 16.07.2016 ve 17.07.2016 günlü sosyal medya paylaşımları,
• Tanık Nurettin Veren ile gizli tanık SÖĞÜT’ün ifadeleri,
• HTS kayıtları (Alaattin Kaya ile Başar Arslan, Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet

13 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/193428-altan-in-tahliye-talebini-reddeden-hakimler-icin-hsk-ye-sorusturma-talebi

Sözkonusu dilekçenin basına yansıyan bölümü şöyledir: “Anayasa Mahkemesi’nin, 11 Ocak tarihli kararında, ‘tutuklamanın hukuki ol-
madığına, ifade ve basın özgürlükleri ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ dikkat çeken avukatlar, "Müvekkilin başvu-
rusuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca verilmiş olan ihlal kararları uygulanmamıştır. Başvuru mercileri tüketilmiş
durumdadır. Bize göre halihazır durumda büyük bir yargı kaosu yaşanmaktadır. Hukuk, yargı eliyle akamete uğratılmaktadır. Yaşanılan
durum yalnızca müvekkilimizin anayasal haklarının ağır bir şekilde ihlaliyle kalmamaktadır. Cumhuriyetimizin hukuk devleti niteliğine
ciddi bir darbe vurulmuştur. Yargının saygınlığını yalnızca ülkemizde değil, uluslararası toplum nezdinde de tartışılır kılmıştır.
"Anayasanın 19/3. Maddesi ihlal edildiği gibi, TCK 109/3 maddesinde yazılı olduğu şekilde hürriyetinden yoksun kılınmakta ve TCK 257
maddesinde düzenlendiği gibi 'görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle müvekkilin mağduriyetine yol açan hakimlerin'
görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri de izahtan varestedir. Bunun, adaleti dağıtmakla görevli bir kurumca; bir ağır ceza
mahkemesinin kararıyla yapılmasının hukukla, akılla, vicdanla izah edilmesi mümkün bulunmamaktadır”.
14 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201801181031858145-mehmet-altan-avukat-aym-hsk/
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Hasan Altan arasında, Ayşe Nazlı Ilıcak ile Ekrem Dumanlı, Hamdi Akın İpek ara-
sında, Yakup Şimşek ile Hidayet Karaca, Alaattin Kaya arasındaki iletişimler),
• Özgürlük Zamanı programına ilişkin tutanak içeriği,
• Başka soruşturmalarda tanık, şüpheli vb sıfatlarla dinlenen kişilerin ifadeleri,
(Haydar Durusoy ve Sedat Dil’in sanıklar Fevzi Yazıcı (görsel yönetmen) ve Yakup
Şimşek (marka müdürü) ile ilgili iddialarını içeren),
• Reklam filmi,
• MASAK raporu, banka kayıtları.
Sanık müdafilerinin tutukluluğun devamına ilişkin olarak yaptığı itirazlar, İstanbul

27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Mahkumiyet hükmü bakımından
sanık müdafileri ve beraat hükmü bakımından ise katılan vekili tarafından, istinaf yoluna
başvurulduğu için, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

II.3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 2018/1380 E, 2018/1232

Karar Sayılı Dosyası

II.3.1. Birinci Oturum (19.09.2018)
BAM 2. CD’nin, tensip tutanağından ayrılarak ve gerekçe göstermeden, duruşma-

nın ilk oturumunu taraflara bildirimde bulunmadan, ancak Cumhuriyet Savcısı katılımı
ile 19.09.2018 günü gerçekleştirdiği, buna gizli tanığın kolluk tarafından “erken” hazır
edilmesinin ve “tanığın taraflardan kaçırılması yoluyla korunmasına yönelik uygulama-
nın” yol açtığı anlaşılmakta, süreci kolluğun belirlediği izlenimi edinilmektedir.  

Tutanakta, “her ne kadar duruşması 21.09.2018 tarihine ertelenmiş ise de, SÖĞÜT
kod adlı tanık bugün hazır edilmekle re’sen celse açıldı” gibi, erken bir zamanda ve ta-
rafların yokluğunda tanık dinlenmesini makul olarak açıklamaktan uzak, “şekli” bir ge-
rekçeye rastlanmaktadır. Tutanağa göre, Mahkeme, dinlediği kişi hakkında CMK m. 58
ve 5276 sayılı TKK ile belirlenen hangi haklı nedenlerden dolayı “gizli tanık” olarak
kabul edildiğini sorgulamamıştır. Tutanakta, Mahkemece tanığın kimliğinin doğruluğuna
ilişkin nasıl bir denetime tabi tutulduğu, kim tarafından hazır edildiği, nerede dinlendiği,
dinleme yapılan ortamda başka kimlerin bulunduğu, “erken dinlemeyi haklı gösterecek
nedenlerinin varlığının” nasıl araştırıldığı ya da sanıklara ve müdafilerine çağrıda bulu-
nulmamasının nedenleri gösterilmemekte, duruşmanın açık ya da kapalı olduğu da be-
lirtilmemektedir. 

II.3.2. İkinci Oturum (21.09.2018)
Sanık müdafilerince, kovuşturmanın genişletilmesi istemi ileri sürülmüştür. Bu kap-

samda, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmüne dayanak yaptığı ancak duruş-
mada dinlemediği tanıklar Sedat Dil, Haydar Durusoy ile Erhan Orhanoğlu ve Serdal
Erener isimli kişilerin dinlenmelerine, Özgürlük Zamanı isimli programın dinleyici sayı-
sının saptanmasına, 14.07.2016 günlü program videosunun duruşmada izlenmesine
ve HTS kayıtları ile reklam ajansının muhasebe kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi
yaptırılmasına karar verilmesi isteminde bulunulmuştur. 

BAM Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaa ile kovuş-
turma evresinde dinlenen tanık ve gizli tanık beyanlarına da atıf yapılarak, istinaf iste-
minin esastan reddine karar verilmesi yönünde görüş bildirilmiştir. Mahkeme, davaya
etkisi olmayacağı anlaşılan Nurettin Veren’in tanık olarak dinlenmesinden ve Alaaddin
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Kaya hakkında soruşturma olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına ilişkin tensiben
verilen karardan vazgeçerek, kovuşturmanın genişletilmesi istemlerinin reddine, esas
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve müdafilerine süre tanınmasına
karar vermiştir. 

II.3.3. Üçüncü Oturum (02.10.2018)
Duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra müdafileri de katılmıştır. İlk olarak söz alan

Ayşe Nazlı Ilıcak, hakkındaki suçlamaları ayrıntılı olarak çürütmesine karşın savunma-
sının savcının esas hakkında mütalaasıyla  yok sayıldığını ileri sürüp, KHK ile kapatılan
Bugün gazetesinde çalışırken gazetenin sahibi Akın İpek hakkında herhangi bir soruş-
turma bulunmadığını belirtmiş, daha sonra çalıştığı Can Erzincan TV’nin de Gülen ce-
maatiyle ilişkisi olduğuna dair bir iddia varsa bunun kanalın sahibi Recep Aktaş’a
sorulması gerektiğini söylemiş, AYM’nin Mehmet Hasan Altan’ın tutukluluk için yaptığı
başvuruda verdiği hak ihlali kararını anımsatarak  benzer suçlamalarla karşı karşıya ol-
duğu için bu kararın kendi hakkında da uygulanması isteminde bulunmuş, “FETÖ
medya yapılanması” adıyla bilinen diğer davalarda da sanıklar hakkındaki “darbe” suç-
lamalarının düştüğüne dikkat çekmiştir. 

Fevzi Yazıcı,  “gülen bebek reklamı” olarak bilinen ve darbe mesajı verdiği iddia
edilen reklamı kastederek, “Askerler bu reklamdan hangi talimatı aldı?” diye sorarak,
reklamla ilgili sorumluluğun kendisine değil, Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yö-
netmeni Ekrem Dumanlı’ya ait olduğunu, reklamın RTÜK onayından geçtiğini, suçla-
maların “sansasyonel” olduğunu ileri sürmüştür.

BAM CD’nin verdiği karar basına yansımış15, 02.10.2018 günlü oturum sonunda,
“istinaf başvurularının esastan reddine” karar verildiği öğrenilmiştir. Bununla birlikte tu-
tuklu sanıklar Ayşe Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Ahmet Hüsrev Altan
ve Yakup Şimşek'e verilen ceza miktarı, tutuklulukta kaldığı süre, atılı suçun niteliği, kar-
şısında CMK m.100/3, 104/3 gereğince tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.
Fakat Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2019/521 E ve 2019/4769 K sayılı dosyası ile hüküm
bozulmuştur.

II.4. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/252-E sayılı 
II.4.1. Birinci Oturum (08.10.2019)

Oturuma, Ahmet Hüsrev Altan ve Fevzi Yazıcı’nın SEGBİS ile bağlandığı, diğer sa-
nıkların huzurda oldukları görülmüştür. 

Bozma ilamının okunmasının ardından, katılan vekili, iddia makamı, sanıklar ve
müdafilerinin bozmaya karşı diyecekleri sorulup dinlendikten sonra yapılan müzakere
sonucu, “uyma” kararı verilmiştir.

Sanık müdafilerinin kovuşturmanın genişletilmesine istemlerinin reddi ile, sanık
Mehmet Altan hakkındaki yurtdışına çıkma yasağının kaldırılmasına, Şükrü Tuğrul Öz-
şengül’ün sağlık durumunun tespiti için tam teşekküllü devlet hastanesine sevkine, esas
hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine, oturumun 04.11.2019’a bı-
rakılmasına karar verilmiştir. 

15 http://www.platform24.org/guncel/3349/mahkeme-altanlar-ve-ilicak-icin-istinaf-basvurusunu-reddetti
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II.4.2. İkinci Oturum (04.11.2019)
Sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşen-

gül’ün SEGBİS ile bağlandığı, Mehmet Hasan Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak’ın salonda hazır
oldukları görülmüştür.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından sanıklar
ve müdafilerinin esas hakkındaki savunma sundukları görüldü. Mahkeme müzakerenin
ardından kurduğu yeni hükmünü tefhim etti.

Buna göre, Mehmet Altan hakkında CMK md 223/2-e uyarınca beraat hükmü ve-
rilirken, Ahmet Altan hakkında TCK m. 314/3 delaletiyle, TCK m. 220/7, 314/2, TMK
m. 5 uyarınca, diğer sanıklar hakkında TCK m. 314/2, TMK m. 5 uyarınca mahkumiyet
hükümleri kurulduğu öğrenilmiştir. Ahmet Altan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezalarına
hükmedilmiş, hakkında da salıverme kararı verilmiştir.

Kararın yazılımına göre Mahkeme, bozma ilamına uymuş ve bundan sonra yaptığı
yargılamaya bağlı olarak bu sonuca varmaktadır. Ancak, bozma ilamından sonra yapı-
lan yargılama, bozma ilamına uygun yeni hükümler kurmaktan ibarettir. Çünkü, boz-
madan sonraki 08.10.2019 günlü ilk oturumun sonra “uyma kararı” verilerek, bu
oturumda sanıklar ve müdafilerince ileri sürülen kovuşturmanın genişletilmesine ve
“sair” konulara ilişkin tüm istemlerin reddine ve tutukluluğun devamına, reddi hakim
isteminin geri çevrilmesine karar verilerek, iddia makamına esas hakkındaki mütalaasını
hazırlaması için süre tanınmıştır. İddia makamının 31.10.2019 günü sunduğu esas hak-
kındaki mütalaa, elektronik tebligat yolu ile müdafilere ve ceza infaz kurumları aracılığı
ile tutuklu sanıklara tebliğ edilmiş ve 04.11.2019 günlü oturum sonunda yeni hükümler
kurulmuştur. Bu oturumda da savunma makamının kovuşturmanın genişletilmesine ve
ayrıntılı savunma hazırlamak için ek süre tanınmasına ilişkin tüm istemleri yine redde-
dilmiş, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı, sanıkların ve müdafilerinin
esas hakkında savunmaları -zaman sınırlamasına bağlı olarak- alınmakla yetinilmiştir.
Kısacası, toplam iki oturum sonunda hüküm kurulmuştur. Bu süreçte herhangi bir delil
toplanması ya da duruşmada delil ikame edilmesi ya da savunma hakkının yeterli
zaman tanınarak kullanılması söz konusu değildir. 

86 sayfalık gerekçeli hüküm incelendiğinde, Mahkemenin duruşmalardaki tutumu-
nun bu kararın yazılımına da yansıdığı görülmektedir. Mahkeme, Yargıtay bozma ilamını
özetledikten sonra,16.02.2018 günlü ilk hükmünü kısaltmakla yetinmiş ve bozma ilamı
ile uygun görülen hukuki nitelemeye göre yeni hükümler kurmuştur. Rapora konu edilen
gazetecilerle ilgili olarak bir göz atmak gerekirse; -mahkumiyet hükümleri ile sınırlı ola-
rak- söylenebilecek olan, Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki üç sayfa ile Ahmet Hüsrev Altan
hakkındaki dört sayfa içinde yer alan delil değerlendirmesi, aslında, birer paragraflık bir
değerlendirmeden ibarettir ve bu paragraflarda da sanıklara yüklenen eylemler, Yargıtay
bozma ilamındaki gibi sıralanarak şu sonuca varılmaktadır: Gazeteciler,  kalkışma ön-
cesindeki sürece mutat siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışarak, örgütün sempa-
tizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacına
hizmet etmişlerdir. Bu sonucun da karşılaştırıldığında, bozma ilamından aynen alıntı-
landığı anlaşılmaktadır. 

II.5. Anayasa Mahkemesi Kararları
Davanın sanıklarının yaptığı bireysel başvurulardan yalnızca Mehmet Altan’ın baş-

vurusunda AYM tarafından hak ihlali tespit edilmiş, diğerleri hakkında oy çokluğu ya
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da oy birliği ile kabul edilmezlik kararları verilmiştir. Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül’ün
bireysel başvuru yaptığına ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır.

II.5.1. Mehmet Hasan Altan hakkında 
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/419-Sorgu sayılı ve 22.09.2016 günlü

işlemi ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapma-
sını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasından do-
layı verilen tutuklama kararına yapılan itiraz, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin
10.10.2016 günlü kararı ile reddedilmiştir. 08.11.2016 günü yapılan bireysel başvuru,
AYM Genel Kurulu tarafından 2016/23672 sayılı dosya aracılığı ile incelenmiştir.
11.01.2019 günü, Anayasa’nın 19. maddesi ile güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve
güvenliği hakkının ve Anayasa’nın 26-28. maddeleri ile güvence altına alınan ifade ve
basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Karara, B. Üstün,
S. Özgüldür, O. A. Paksüt, K. Özkaya, R. Güleç, R. Akyel tarafından muhalefet şerhleri
konmuştur.

Bu kararın basına yansıması üzerine, başvurucunun müdafileri tarafından
11.01.2018 günü İstanbul 26. ACM’ye salıverme istemi ile başvuruda bulunulmuş, aynı
gün, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-
nun’un 50. maddesi uyarınca, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın öz-
gürlüklerinin ihlalinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin İstanbul 26. ACM’ye
gönderilmesine karar verilmiş olması nedeni ile, -karşı oylar dışında- gerekçeli kararın
AYM internet sitesinde yayımlanarak erişime açıldığı öğrenilmiştir. İstanbul 26. ACM,
11.01.2018 günü, kararın kendilerine tebliğ edilmediği ve karardaki karşı oyların da
yazılmamış olduğu gerekçesiyle başvurucunun salıverilme isteminin reddine ve tutuk-
luluk hâlinin devamına karar vermiştir. Başvurucunun anılan karara yönelik itirazı, İs-
tanbul 27. ACM’nin 15.01.2018 günlü işlemi ile, kararın Resmi Gazete’de
yayımlanmamış olması gerekçesi ile oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Başvurucu, AYM’nin internet sitesinde yayınlanmış olan gerekçeli kararını da su-
narak İstanbul 26. ACM’den yeniden salıverme isteminde bulunmuşsa da Mahkeme
19.01.2018 günlü işlemi ile ve oy çokluğuyla istemin reddine karar vermiş, itirazı ince-
leyen İstanbul 27. ACM de 23.01.2018 günü itirazın kesin olarak reddine oy çokluğuyla
karar vermiştir. 

AYM’nin hak ihlali tespitine karşın salıverilmeyen Mehmet Altan’ın AYM’ye
30.01.2018 günü yaptığı bireysel başvuru, 2018/2620 sayılı dosya aracılığı ile işleme
alınmıştır.

İstanbul 26. ACM, 16.02.2018 günlü oturumda, başvurucu hakkında TCK m. 309
uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet hükmü kurmuş, oy çokluğu
ile tutukluluğunun devamına karar vermiş, mahkeme üyesi bir yargıç, AY m. 153 uya-
rınca AYM kararları bağlayıcı olduğundan başvurucunun salıverilmesi gerektiği yönünde
muhalefet şerhi vermiştir. Bu karara yapılan itirazı inceleyen İstanbul 27. ACM yine aynı
muhalefet şerhi ve oy çokluğu ile 06.03.2018 günü ret kararı vermiştir.

Mehmet Altan’ın 30.03.2018 günü AYM’ye yeniden yaptığı bireysel başvurusu
2018/8851 sayılı dosya aracılığı ile işleme alınarak 2018/2620 sayılı dosyası ile birleş-
tirilmiştir.

Bu arada, İstanbul BAM 2. CD, 2018/1380 E sayılı ve 27.06.2018 günlü tensip
incelemesi sonucunda, AY m. 153 uyarınca başvurucunun salıverilmesine karar ver-
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miştir.
BAM 2. CD, 02.10.2018 günü, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verince

temyiz yoluna gidildiğinden, Yargıtay 16. CD 05.07.2019 günlü ve 521/4769 sayılı ilamı
ile başvurucu hakkında verilen mahkûmiyet hükmünü "...müsnet suçlar ve/veya silahlı
terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek ya da hiyerarşik yapısına dahil ol-
mamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarının işlendiğine
dair yeterli ve inandırıcı delil niteliği taşımadığı da gözetilerek sanığın ... ispat edilemeyen
müsnet suçlardan beraatine..." karar verilmesi gerektiği yönündeki gerekçeyle bozmuş
olup, AY m. 153 amir hükmüne uymayan birinci derece mahkemesinin uygulamasını
eleştirmiştir.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay bozma ilamı sonrasında yargılamaya
E.2019/252 sayılı dosya üzerinden devam etmiş, uyma kararı vermiş ve kovuşturma
sonunda 04.11.2019 günlü oturumda "cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve
şüpheden uzak delil elde edilemediğinden ve bu itibarla yüklenen suçun ... işlendiğinin
sabit olmaması nedeniyle" başvurucu hakkında CMK m. 223/2-e uyarınca (yüklenen
suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesi ile) kurduğu beraat hükmü,
temyiz edilmemekle 12.11.2019 günü kesinleşmiştir.

Ayrıca, başvurucunun aynı uygulamadan kaynaklı hak ihlalleri iddiaları ile
12.01.2017 günü yaptığı bireysel başvuruyu inceleyen İHAM (2. Dairesi), 13237/17 sa-
yılı ve 20/3/2018 günlü işlemi ile, başvurucu hakkında AYM tarafından verilen
11.01.2018 günlü ihlal kararının ilk derece mahkemesince uygulanmamasını da gerekçe
göstererek, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar
vermiştir.

Üye Serdar Özgüldür, başvurucu hakkında BAM 2. CD tarafından salıverme kararı
verildiğinden, karar tarihinde devam eden bir ihlal hali söz konusu olmadığı, ihlalin so-
nuçlarının ortadan kaldırılmış olduğu, başvurucu hakkındaki AYM kararının geç uygu-
lanmasının ayrı bir tazminat davasına konu olabileceği gerekçesi ise çoğunluk görüşüne
katılmamıştır.

II.5.2. Ahmet Hüsrev Altan hakkında
İstanbul 1 Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/475-Sorgu sayılı ve 23.09.2016 günlü iş-

lemi ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını
engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasından dolayı
verilen tutuklama kararına yapılan itiraz İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 07.10.2016
günlü kararı ile reddedilmiştir. 08.11.2016 günü yapılan bireysel başvuru, AYM Genel
Kurulu tarafından 2016/23668 sayılı dosya aracılığı ile incelenmiştir. 03.05.2019 günü,
Anayasa 19 ile güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine
ilişkin başvuru kabul edilebilir bulunmuşsa da söz konusu hakkın ihlal edilmediğine oy
çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu karara Z. Arslan, E. Yıldırım, C. M. Akıncı, M. E. Kuz ve Y Ş. Hakyemez tara-
fından, AY m. 19 ve m. 26-28. maddeleri bakımından muhalefet şerhi konulmuştur. 
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III. USULE İLİŞKİN SORUNLAR
III.1. İddianamenin kabul edilmesi bakımından

Sanık müdafileri, duruşmanın ilk oturumunda gazeteciler hakkındaki 11.04.2017
günlü iddianamenin, taraflı ve önyargılı bir çalışmanın ürünü olduğunu, CMK m. 170
ile öngörülen koşulları içermediğini, aslında CMK m. 174 uyarınca iade edilmesi gerek-
tiğini, Mahkemece kabul edilmesinin yanlış olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bilindiği gibi, “Sadece suçun işlendiğinden söz edilip sevk maddelerinin yazılması
ile dava açılamaz. İddianamede suçun neden ibaret olduğunun, işleniş şeklinin ve suçu
oluşturan eylem ya da eylemlerin neler olduğunun açıkça anlatılması gerekir.”16

11.04.2017 günlü iddianame ile, şüpheli gösterilen gazetecilerin yazı yazmak ve söz
söylemek yolu ile, cebir ve şiddet kullanılarak işlenebilecek teşebbüs suçlarının asli faili
olduğu ileri sürülmektedir. 

CMK m. 170/2 ile, soruşturma sonunda “yeterli derecede” “şüphe” oluşturacak
delile ulaşılırsa, Cumhuriyet savcısının şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesi em-
redildiğinden, gazetecilere yüklenen suçların yazı ve söz ile nasıl işlendiğinin ve yeterli
şüpheye nasıl ulaşıldığının iddianamede gösterilip gösterilmediğinin irdelenmesi gerek-
mektedir.   “Şüphe” sözcüğü, “belirsizlik, duraksama, seçim yapamama” gibi durumlara
işaret etmektedir. “Yeterli şüphe” kavramı, öğretide, aynı yazarlar tarafından dahi değişik
zamanlarda değişik biçimlerde tanımlanmaktadır.

CMK m. 170/3 ile, iddianamede bulunması zorunlu unsurlar arasında, (j) bendi
ile, “suçun delilleri” de sayılmıştır. CMK m. 174/1 ile, iddianamenin hangi durumlarda
iade edileceği düzenlenmektedir. “CMK md 170/3 ile belirlenen unsurların yokluğu” ya
da “suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir kanıtın toplanmaması”,
önemli iade nedenleri arasında sayılmıştır. Görüldüğü gibi, iddianın sınırları iddianame
ile belirlenmektedir. Fiili, faili, şüphenin niteliğini ve derecesini, fiilin hukuki nitelemesini
belirleyen en önemli unsur, “delil”dir. Ulaşma olanağı bulunan bir delilin toplanması
ihmal edilemez.

16 Özkepir, Ramazan/Turan, Fedai/Kara, Ali; “Ceza Muhakemesi Hukuku (özet bilgi)”, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Ceza ve Ceza Muhakemesi

Hukuku Meslek İçi Eğitim Notları,  Türkiye Adalet Akademisi yayını 16, Ankara  2013, s. 9-10.



19

UZMAN RAPORU: AHMET ALTAN VE DİĞERLERİ DAVASI

İddianame, şüpheli gösterilen kişinin savunmasını layıkıyla yapabilmesi, savunma
hakkını İHAS m. 6/1 ile kabul edildiği gibi “çelişmeli” bir biçimde kullanabilmesi için,
İHAS m. 6/3-a ile güvence altına alınan “suç isnadını” tam olarak öğrenmeyi sağlayacak
derecede “belirlilik” içermelidir.  

Yargıtay 4. CD’nin 2008/13858 E, 2009/377 K sayılı, 21.01.2009 günlü içtihadı
ile; “…mahkumiyete temel alınan eylemin gösterilmemesi ve suçun sübutuyla ilgili ka-
nıtların gösterilmemesi isabetsizdir” denmektedir.

CMK m. 160/2 ile soruşturma evresinde tarafsız olması öngörülen Cumhuriyet Sav-
cısının şüphelinin hem lehine hem de aleyhine olan tüm delilleri toplaması gerekmek-
tedir. Bu kuralın devamı olan CMK md 170/5 ile, şüphelinin lehine olan hususların da
iddianamede gösterileceği emredilmektedir.

Sanık müdafilerinin, ancak cebir ve şiddet kullanılarak işlenebilen bir suç tipi olan
“teşebbüs” (iddianamede “kalkışma” denmektedir) bakımından, iddianamede “yazı ve
söz ile” bu suçun nasıl işlenebileceği gösterilemediği için, iddianamenin iadesini bekle-
dikleri anlaşılmaktadır. 

Ancak, bundan önce, sanık müdafileri, gazetecilerin darbeden önceden haberdar
olduğuna ilişkin varsayımın delilinin gösterilmediğini, bu noktada duyulan şüphenin
makul olmadığını da ileri sürmüşlerdir.

Ceza muhakemesinde delil yoksa soruşturma başlatılamayacağına; varsayım, tah-
min, dedikodu, istihbarat raporu ile soruşturma başlatılamayacağına göre; savunmanın
bu konudaki eleştirisinin hiç olmazsa hükümle giderilmesi ve temyiz incelemesinde bu
konunun ayrıca ele alınması gerekirdi. Bu davada ise, hüküm bu noktada da gerekçesiz
kalmış, temyiz incelemesinde de, sanıkların darbe girişiminden önceden haberdar ol-
duğu sübuta ermiş gibi davranılarak, bilmenin suça iştirak olarak kabul edilip edileme-
yeceği tartışılmıştır.

Bu noktada da yardım alınabilecek bilgi birikimi, “Makul Şüphe Kuramı” olarak
görünmektedir.  Makul şüphe; “belli bir zaman ve yerde yaşayan, ortalama zeka sevi-
yesine ve ortalama  yaşam  deneyimine sahip bir  kişinin somut olaydan edindiği  izle-
nime  bağlı olarak duyabileceği”  bir nitelik taşımalıdır.17

İHAM’ın Fox, Campbell, Hartley v. Birleşik Krallık (30.08.1990, p. 29-36) içtiha-
dında da, makul şüphenin tahmine değil, somut olgulara/verilere dayandırılması ve ob-
jektif bir gözlemciyi inandırabilecek nitelik taşıması aranmaktadır. Labita v. İtalya
(06.04.2000), Erdagöz v. Türkiye (22.10.1987), Berktay v. Türkiye (01.03.2001) ka-
rarlarına göre de; “Makul şüphenin kabulü için, fiile ait kanıt, belge ya da herhangi bir
belgenin bulunması zorunludur.”

Bu bilgiler ışığında dosyaya bakıldığında görülen şudur: Ahmet Altan ve Mehmet
Altan hakkındaki soruşturma bir ihbara dayalı olarak başlatılmıştır. Ayşe Nazlı Ilıcak
hakkındaki soruşturma daha önce başlatıldığı halde, sorguda 14.07.2016 günlü TV
programı konuşmasından dolayı suç isnat edilmemektedir. Soruşturmada, söz konusu
TV programındaki konuşmalar kolluk tarafından incelenip rapora konu edilmiştir. Sa-
nıklar zaten bu programa katıldıklarını kabul edip sadece konuşma içerikleri ile ilgili ek-
siklik ve yanlışlıklarını göstermektedirler. Dolayısıyla, suçlamaya dayanak olan delil,
dosyaya vardır. Tüm mesele, bu delilin yüklenen suçun sanıklarca işlendiğine ilişkin ye-

17 Tuncel Yazgan, Aynur;  “Adli Yardım”, Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak  Projesi,

Ankara, 2013, s. 56.
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terli derecede şüphe oluşturup oluşturmadığı ve lehe delillerin toplanmaması, savun-
maların dikkate alınmaması noktalarında düğümlenmektedir.

Mahkemenin iddianameyi iade etmeme nedeni, ilgili Yargıtay içtihatları ile18 iade
yolunun giderek daraltılması olarak görünmektedir.  Öğretide Yargıtay’ın bu yöndeki
uygulamasının nedeni, CMK m. 170’de belirtilen “…hususların iade nedeni olarak
kabul edilmemesinin en önemli nedeni, belirtilen eksikliklerin mahkeme aşamasında
giderilmesinin mümkün görülmesi”19 olduğu değerlendirilmektedir.

En önemlisi ise, CMK m. 174/2 ile, şüpheliye yüklenen suçla ilgili hukuki nitele-
menin yanlışlığı nedeni ile iddianamenin iadesi yolu kapatılmak istenmiştir. Madde ge-
rekçesinde de, Cumhuriyet Savcısının bu konudaki takdir hakkına dikkat çekilmekte,
ancak CMK md 170 ile öngörülen hususlar bakımından bir “eksiklik veya yanlışlığa da-
yanarak” iade kararı verilebileceğine vurgu yapılmaktadır. Yargıtay 3 CD’nin
26.03.2014 günlü ve 2014/11141-12714 sayılı, 6 CD’nin 25.01.2010 günlü ve
2008/6777-2010/368, 7 CD’nin 07.07.2010 günlü ve 2007/11331-2010/11367 sayılı
içtihatları ile bu yönde değerlendirmeler yapıldığı bilinmektedir. Ancak, cebir ve şiddetle
işlenebilecek bir suçun, yazı ve söz ile işlenebileceğinin ileri sürülmesi, yalnızca bir hukuki
nitelemedeki takdir hakkı kullanımından ibaret değildir. İlk izlenim, bariz bir biçimde
hukuki hata yapıldığı yönünde doğmakta, iddianame okundukça bu izlenim bir kanaate
dönüşmektedir. Bu nedenle, sorunun bir takdir hatasına indirgenerek incelenmesi,
hukuk güvenliği ilkesi ile bağdaşır görünmemektedir. 

III.2. Sanıkların müdafilerden yeterli hukuki yardım alması bakımından
Sanık müdafilerince 09.08.2017 günlü dilekçe ile, soruşturma evresinde savcılık

makamınca; “tutuklular yönünden şifreli haberleşme ihtimaline binaen cezaevindeki
avukat görüşlerinin ve mektup/faks gibi haberleşme araçlarının kullanımının kısıtlanma-
sına” karar verildiğini, kovuşturma evresine geçilmekle söz konusu tedbirin kaldırılması
gerektiği belirtilmiş ve bu yönde dilekçe sunulmuştur.

Sanık müdafilerinin 17.08.2017 günlü dilekçelerinde ise, Mahkemenin yazı işleri
çalışanlarından 09.08.2017 günlü dilekçeler hakkında duruşmada karar verileceğinin
öğrenildiği belirtilerek, makul bir sürede istemlerinin karara bağlanmasını istedikleri,
12.09.2017 günü tanık Nurettin VEREN’in dinlenmesinden önce müvekkilleri ile ay-
rıntılı olarak görüşmeleri gerektiğini açıkladıkları ve savunma hakkının ikincil derecede
bir hak olmadığına dikkat çekerek, müvekkillerinin TCK m. 309, 311 ve 312 uyarınca
üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığını anımsattıkları gö-
rülmektedir.  

Tüm OHAL sürecinde toplam 32 adet OHAL KHK’sı çıkarıldığını ve bunların
büyük kısmının uzun bir süre ile TBMM’ce onaylanmadan uygulandığını biliyoruz. Oysa
Anayasa md 121/3 ve TBMM İçtüzük md 128’e göre OHAL KHK’larının ivedilikle ve
en geç 30 gün içinde TBMM’ce onaylaması gerekmektedir. İşte, 676 sayılı KHK da bu
tür içinde yerini almıştır. Bu KHK’nın özelliği, çeşitli kanunlarda değişiklikler yapmasıdır.
Bakanlar Kurulu tarafından 03.10.2016’da çıkarılıp 29.10.2016 günlü RG’de yayım-
lanmışsa da TBMM tarafından kabul edilip onaylanması 01.02.2018’i bulmuş ve 7070

18 Örneğin; Yargıtay 5 CD’nin; 02.06.2008 günlü, 2008/7404-5570 sayılı, 18.09.2008 günlü, 2008/10613-7851 sayılı, 23.02.2010 günlü,

2010/810-1497 sayılı, Yargıtay 11 CD’nin; 05.06.2009 günlü, 2008/11856-6988 sayılı, içtihatları gibi. 
19 Elmas, Birsen;  “Yargıtay Kararları Işığında İddianamenin İadesi”, TAAD, Yıl:7, Sayı:28 (Ekim 2016), s. 227.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/981927
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sayılı Kanun olarak anca 08.03.2018 günlü RG’de yayımlanabilmiştir. 
Öğretide, TBMM’nin 30 gün içinde karar vermemesinin OHAL KHK’larının ken-

diliğinden yürürlükten kalkmasına yol açacağı20 ya da yoklukla malul olacağı21 savunul-
muştur.  Ancak, bu durumun zımni ret olarak değerlendirilemeyeceği22 belirtilerek,
içtüzük düzenlemesinin “yasama organına yönelik manevi bağlayıcılık dışında, gerçek
bir müeyyidesinin olmadığı”23 da ileri sürülmektedir. İşte bu müeyyidesizlik hali, TBMM
tarafından 30 günlük süre içinde kabul edilip karara bağlanmamış OHAL KHK’ları ile
yapılan kanun değişikliklerinin uygulamada fiilen kanun imiş gibi dikkate alınmasına
ve bunlara uyularak hak kısıtlamalarına gidilmesine yol açmıştır. Fiili durum yaratan ve
henüz (o süreçte) kanunlaşmadığı için AYM denetimi dışında kalan bu KHK’lardan biri
olan 676 sayılı KHK ile getirilen düzenlemelerin, “düzenleyici değil, yasa değiştirici” bir
karakter taşıdığı, bu yönüyle TBMM tarafından onaylanmadıkça kaosa yol açtığı ve iti-
bar edilecek bir hukuki değer taşımadığı kabul edilmelidir. Sonuçta KHK, bir “yürütme
işlemi” olup Anayasa md 138’in amir hükmü gereği hakimi bağlayıcı bir gücünün bu-
lunmaması gerekir.  

676 sayılı KHK m. 6 ile, 5275 sayılı CGTİHK md 59’da bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişikliklerin konumuzla ilgili olan bölümü, fıkra 5 ve 11 olarak yapılan yeni dü-
zenlemelerdir. Buna göre; hükümlü ve tutuklular ile avukatları hakkında toplumun ve
ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer
suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve talimat verildiğine, yorumları ile
gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu ya da belge elde edilmesi
gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılığının “istemi” ile, hükümlüler hakkında infaz hâ-
kimliği, tutuklu şüpheliler hakkında sulh ceza yargıçlığı, tutuklu sanıklar hakkında mah-
kemesi nezdinde açılmış bir tali ceza davası bulunmalıdır. KHK, bu tür bir kısıtlamanın
toptan ve otomatikman değil, en fazla 3 ay ile yapılabileceğini belirlemiştir. KHK yazı-
cılar, diğer üç koşulun varlığına bağlı olarak, sınırlı sayıda sınırlama yapılabileceğini ön-
görmektedirler. Buna göre; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak
kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli gö-
rüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye ver-
diği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları
kayıtlara el konulabilir, görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

Hal böyleyken, ceza infaz kurumlarından gelen müzekkereler üzerine bazı mahke-
melerin 676 sayılı OHAL KHK’sına dayanarak, çeşitli kısıtlama kararları verdiği öğre-
nilmiştir. Bu kararların hemen hepsinde, sadece “kısıtlanmasına” dendiği (görüşme ve
belge el değiştirmesi ile ilgili olarak ne gibi sınırlamalar getirildiğinin belirtilmediği), bu
bakımdan “içerikten yoksunluk” bulunduğu görülmüştür. Yine, hemen hepsinin ortak
diğer özelliği “gerekçesizlik” olarak göze çarpmaktadır. Çünkü, CGTİHK md 59’a ekle-
nen –ancak TBMM’ce o zamanlarda henüz onaylanmamış olan- fıkra 5 ve 11 uyarınca,
öngörülen koşullar gerçekleşmeden kısıtlamalara başvurulmuştur. Bu uygulama ile, hak-
larında herhangi biçimde, ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşüren bir dav-

20 Teziç, Erdoğan; “Anayasa Hukuku”, Beta, İstanbul, 2006, s. 39.
21 Yüzbaşıoğlu, Necmi; “1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi”,

Beta, İstanbul, 1996, s. 188.
22 Özbudun, Ergun; “Türk Anayasa Hukuku”, Yetkin, Ankara, 2008, s. 257,   Kuzu, Burhan; “Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa

Hukukunda  Olağanüstü Hal Rejimi”, Kazancı, İstanbul, 1993, s. 262. 
23 Gözler, Kemal; “Türk Anayasa Hukuku”, Ekin, Bursa, 2000, s. 790. 
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ranış sergilediklerine ya da tutukluların suç örgütleri ile herhangi bir irtibatı bulundu-
ğuna, onlardan emir aldıklarına vb. durumlara ilişkin herhangi bir herhangi bir
bilgi/belge/bulunmadan, olası tehlikeler gözetilerek, savunma hakkının doğrudan ve
haksız yere kısıtlanmasına yol açılmaktadır. Üstelik, bu tür kararların Cumhuriyet Sav-
cılığınca açılacak bir tali ceza davası sonunda verilebilmesi gerekmektedir. Ancak, mah-
kemelerin sadece ceza infaz kurumlarından gelen “soru” içeren (sanık hakkında
kısıtlama olup olmadığına ilişkin) yazılar üzerine, hatta herhangi bir süre sınırı koymadan
tedbir kararları verildiği bilinmektedir. Diğer yandan, kısıtlama getirilen iletişimin diğer
yanının avukatlık yapan bir hukukçu olduğu dikkate alındığında, belli suç tiplerine ilişkin
dava takip eden tüm avukatların, haklarında herhangi bir soruşturma dahi açılmamışken
potansiyel tehlikeli olarak görülmesidir. Bu durum, avukatların hem bağımsızlığına hem
de dokunulmazlığına getirilen dolaylı bir müdahaledir. Avukat hakkında herhangi bir
şifreli mesajlaşma iddiası bulunmadığı ve cezai bir işlem yapılmadığı halde, kendisinin
mesleki yetkilerini kullanmasına müdahale edilmektedir.   

Venedik Komisyonu’nun “15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında
çıkarılan 667 ila 676 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında
Görüş” isimli 12.12.2016 günlü ve 865 sayılı raporu24 ile; OHAL KHK’ları ile genel ni-
telikli kısıtlamalar konulması ve bunların rutin bir usul haline getirilmesi eleştirilmiş olup
getirilen öneri şöyledir: “(Kısıtlamalar), … ender rastlanan ve sınırları dar çizilmiş bir is-
tisna olarak kalmalıdır. Avukatla görüşme hakkına geçici kısıtlama koyma kararı, ancak
güvenlik riskleri olduğunun ikna edici bir şekilde gösterildiği münferit vakalarda istisnai
durumlarda alınabilir ve olayın unsurları açısından gerekçelendirilmelidir.” 

III.3. Tutuklama kararları bakımından
OHAL sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile “irtibatlı/iltisaklı” olduğu iddia

olunan gazetecilerin, “tutuklu” olarak yargılandıkları, uzun süre tutuklu kaldıktan sonra
salıverildikleri, bir kısmı hakkımdaki salıverme kararının mahkumiyet hükmü ile birlikte
açıklandığı, bu kararların bir kısmının Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yapılan itiraz-
ların kabul edilmesi ile uygulanamadığı, aynı muhakeme içinde ya da derhal açılabilen
yeni soruşturmalar içinde verilen yakalama kararları ile ceza infaz kurumunda tutulup
hiç salıverilmeden yeniden tutuklandıkları görülmüştür.

Bu davada da gazeteciler hakkında değişik dosyalar aracılığı ile yürütülen ve çeşitli
ayırma ve birleştirme kararlarından sonra son biçimi belirlenen soruşturma evresinde
aynı uygulamaya rastlanmaktadır. Asıl olarak, ileri sürülen tutuklama istemlerinin kabul
edildiği, ilgili ve yeterli açıklama içermeyen, “daha çok FETÖ/PDY silahlı terör örgütü,
17/25.12.2013 günlerindeki operasyonlar ile 15.07.2016 günlü darbe girişimi hakkında
ayrıntılı bilgilerin sunulduğu” ve uygulamada sıklıkla kullanılan şablon ibarelerle pekiş-
tirilen  gerekçeler ile, “gazetecilerin örgütün medya yapılanmasının kamuoyunda örgüt
ve mensupları lehine algı yaratma işlevi gördükleri ve darbeyi önceden bildikleri, yazı
ve konuşmaları ile darbeye zemin hazırladıkları” kabul edilerek tutuklama kararları ve-
rildiği bilinmektedir. İstisnai olarak ise, farklı dosyalar aracılığı ile yürütülen soruşturmalar
içinde ileri sürülen tutuklama istemlerinin reddedildiği görülmüştür. Bu kapsamda, Fevzi
Yazıcı’nın ilk sorgusunun 27.07.2016 günü yakalanıp 29.07.2016 günlü sorgusunda
salıverildiği, aradan bir süre geçtikten sonra yeni deliller ve iddialar ileri sürülerek
04.08.2016 günü yeniden yakalanıp gözaltında tutulup sorgulandıktan sonra

24 09-10.12.2016 günlü ve 109 sayılı genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
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05.08.2016 günü tutuklandığı,  Ahmet Altan  hakkındaki tutuklama isteminin sulh ceza
hakimliğince yapılan ilk sorgu sonunda 22.09.2016 günü reddedildiği, itiraz üzerine ya-
pılan ikinci sorgudan sonra 23.09.2016 günü tutuklama kararı verildiği belirtilmelidir.

Mehmet Hasan Altan hakkındaki 22.09.2016 günlü tutuklama kararı, İstanbul 10.
Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/419-Sorgu sayılı işlemi ile verilmiş olup, TCK md 312 ile
,düzenlenen “Hükümeti ortadan kaldırma, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs etmek” ile TCK md 314/2 ile düzenlenen “silahlı terör örgütüne
üye olma” suçlarından dolayıdır. 

Ahmet Hüsrev Altan hakkındaki tutuklama istemi, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakim-
liği’nce 22.09.2016 günlü sorgusu sonrasında reddedilmiştir. Kararda, suçlama içinde
yer alan “Balyoz davasına ilişkin Taraf Gazetesi eylemleri” hakkında daha önceden
kamu davası açılmış olması nedeni ile yeniden soruşturma yapılması ve tutuklama kararı
verilmesinin usule aykırı olduğu ileri sürülmektedir. İstanbul CBS, hakimliğin yalnızca
Taraf Gazetesi ile ilgili iddiaları değerlendirdiğini, 14.07.2016 günü Can Erzincan
TV’deki programın ele alınmadığını belirterek salıverme kararına itiraz etmiştir. İtiraz
üzerine 23.09.2016 günü İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/475-Sorgu sayılı
işlemi ile yeniden sorgulanan Ahmet Hüsrev Altan hakkında bu kez tutuklama kararı
verilmiştir. Kararda, Ahmet Hüsrev Altan’ın 14.07.2016 günü yayınlanan televizyon
programı programından, darbe teşebbüsünden haberdar olduğunun anlaşıldığı, prog-
ramın darbeye zemin hazırlama ve kamuoyunu şekillendirme amacı ile  yapıldığı,
12.05.2016 günü yayımlanan “Mutlak Korku” ve 27.06.2016 günü yayımlanan “Ezip
Geçmek” adlı yazılardan darbeyi önceden bildiği ileri sürülerek, Mehmet Hasan Altan
hakkında yazılan gerekçenin aynısı yazılmıştır.
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VI. ESASA İLİŞKİN SORUNLAR
Bilindiği gibi, “terör” kavramına ilişkin tanım yapılması ile ilgili sorun ulusal ve ulu-

salüstü zeminlerde hala çözülememiştir. “Terör içinde şiddeti barındıran ve ideolojik bo-
yutlarıyla, sivil halkı doğrudan hedefleyen eylemler bütünüdür.”25

Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi (AK TÖS), 16.05.2005’de im-
zaya açılıp, 01.06.2007’de yürürlüğe girmiş olup, Türkiye tarafından 19.01.2006 günü
imzalanmış, TBMM tarafından 23.03.2011 günlü ve 6135 sayılı Kanun ile onaylanıp
uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulu’nun 28.11.2011 günlü ve 2011/2510 sayılı kararıyla
verilen onaydan sonra, 13.01.2012 günlü RG’de yayımlanmıştır. Bu sözleşme ile, terör
suçu bakımından sınırlayıcı bir tanım yapılmamıştır. Ancak, ilgili uluslararası anlaşma-
ların kapsamına giren ve bu anlaşmalarda tanımlanan suçlara atıf yapılmış ve üç yeni
suça ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bunlar, “terör eylemini işlemeye alenen tahrik”, “te-
rörist saflara katma” ve “terörizm için eğitim” suçlarıdır. Bu sözleşme ile, taraf Devletlerin
ilgili suç tiplerini düzenlerken, insan hakları yükümlülüklerine, özellikle de ifade, örgüt-
lenme ve inanç özgürlüğüne saygı gösterme yükümlülüğüne uygun davranmaları ön-
görülmektedir.

Ülkemizde 1991’den beri yürürlükte olan 3713 sayılı TMK m. 1 ile, oldukça geniş
bir kapsamı olan “terör” tanımı yapılmaktadır. Buna göre; belirli amaçlar26 güdülerek
ve belirli yöntemler27 kullanılarak bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek
her türlü suç oluşturan eylemlerin “terör” olarak kabul edilmektedir. 29.6.2006 günlü
ve 5532 sayılı Kanun ile maddeye eklenen “cebir ve şiddet kullanarak” ibaresinden
sonra; “TMK’ye tabi olan terör örgütlerinin de silahlı olması şartı getirilmiştir.”28 Ayrıca,
gerek sayılan yönetme ve amaçlardan ve gerekse, sonraki maddelerdeki düzenlemeler-
den, tanımın belirli hukuki nitelemelere yönelik –çok geniş de olsa- bir kapsamı olduğu

25 Abdurrahmanoğlu, Evin; “Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2018, 5 (18), s. 590.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/625059
26 Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletinin

bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya

yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
27 Cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit  
28 Yaşar, Kenan Evren; “Karşılaştırmalı Olarak Anayasayı İhlal Suçu”, CHKD, Cilt: 2, Sayı: 1-2, 2014 , s. 204.
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da kabul edilebilir.  Ancak, “terör tanımının diğer unsurları taşımakla birlikte, bir örgüte
mensup olmayan kişi ya da kişilerin işlediği bir eylemin, ‘terör eylemi’ olarak nitelendi-
rilmesi mümkün değildir. … terör örgütünün varlığının terörün zorunlu bir unsuru ol-
duğunu söylemek mümkündür.”29

AYM’nin 31.03.19932 günlü ve 1991/18-E, 1992/20-K sayılı içtihadı30 ile de, aynı
sonuca varılmaktadır: “Bir eylemin terör olarak nitelendirilebilmesi için aranması gere-
ken … koşul, eylemin bir örgüte mensup kişi ya da kişilerce işlenmiş olmasıdır. Aynı ni-
telikteki eylemlerin bir terör örgütüne bağlı olmaksızın işlenmesi durumunda eylem,
terör tanımı dışında kalacaktır.”

TMK m. 2 ile ise belirtilen amaçlara ulaşmak için kurulmuş örgütlerin mensupları,
diğerleri ile ya da tek başına suç işlese hatta hiç suç işlemese dahi “terör suçlusu” olarak
kabul edilmektedir. TMK m. 2/2 ile de, örgüte mensup olmasa da örgüt adına suç işle-
yenlerin aynı kapsamda değerlendirileceği öngörülmektedir.31

Bu davada, “terör” kavramı kavramının “ifade özgürlüğü” ile olan mücadelesi
kadar, sanıklara yüklenen eylemlerin hangi suçu oluşturduğuna ilişkin olarak yapılan
hukuki nitelemeler de kamuoyunca “ilgi çekici”, hatta “şaşkınlık uyandırıcı” bulunmuş-
tur. Suç nedir? Ceza hukukunda yorum yapılırken suç tipinin düzenlendiği yasanın sis-
temi/sistematiği göz ardı edilebilir mi? Temel bir hakkın kullanımı, suç delili olarak
kullanılabilir mi? … gibi alışılagelmiş sorulara, yenilerinin eklenmesine yol açan uygu-
lamalara rastlanmaktadır.  Yazı ya da söz ile, terör suçu işlenip işlenemeyeceği sorunu;
“terör örgütü propagandası” ya da söz konusu “örgüte yardım suçu” yanı sıra, “cebir
ve şiddet gerektiren teşebbüs suçları” bakımından da tartışılabilir hale gelmiştir.

Hukuki kurallar böyleyken, İstanbul CBS’nin 2016/100447-S, 2017/10142-E,
2017/1545-İddianame sayılı ve 11.04.2017 günlü işlem ile düzenlenen iddianamesi ile;
şüpheli gösterilen gazeteciler Ayşe Nazlı Ilıcak, Mehmet Hasan Altan ve Ahmet Hüsrev
Altan  hakkında; “darbe girişimine iştirak eden faillerden; terör örgütüyle süreklilik arz
edecek şekilde organik bağı tespit edilenler hakkında TCK md.314/2 uyarınca "Silahlı
Terör Örgütü Üyeliği", mevcut delillere göre terör örgütüyle ilişkisi tespit edilemeyen fa-
iller hakkında ise TCK'nin 220/6'ncı maddesinin "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır" şeklindeki
düzenlemesi ve yollaması gereği 314/2'nci maddesinin ayrıca tatbiki gerekmektedir” an-
layışına bağlı olarak, “sosyal konum, geçmişleri ve eylemlerinin niteliği itibariyle terör
örgütüyle organik bağ kurmalarından öte, süreklilik arz edecek şekilde örgütün amaçları
doğrultusunda, işbirliği içerisinde faaliyette bulundukları, darbe girişimine silahlı terör
örgütü adına iştirak ettikleri anlaşılmakla eylemlerine uyan 3713 sayılı TMK md 3 ve 5
delaletiyle TCK md 309/1, 311/1 ve 312/1 (md 220/6 delaletiyle md 314/2) tatbikiyle
cezalandırılmaları gerektiği” ileri sürülmektedir.

Bu noktada bir sonuca varabilmesi için, gazetecilerin yazı ve sözlerinin içeriklerinin
değerlendirilmesinin yanı sıra, anılan örgütün “silahlı” ve “terör” örgütü olduğunun or-
taya konulması ve sanık gazetecilerin bu yapı ile suça iştirak düzeyinde bağlantı içinde
olduklarının ispat edilmesi gerekmektedir. İddianame ve ilk derece mahkemesi ilk hük-
münde, 17/25 Aralık 2013’ten sonra “FETÖ/PDY” olarak adlandırılan Fethullah Gülen

29 Turinay, Faruk Yasin; “Ceza Hukukunda Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu”, Seçkin, Ankara, 2018, s. 197 ve 199. 

30 Resmi Gazete’nin 27.01.1993 günlü ve 21478 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

31 Ancak, 02.07.2012 günlü ve 6352 sayılı Kanun md 74 ile; “ve örgüt mensubu gibi cezalandırılırlar” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 
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çevresinin “silahlı terör örgütü” olduğuna ilişkin olarak pek çok argümana dayanıldığı,
Yargıtay 16. CD’nin içtihatları ile duruma açıklık getirildiği görülmektedir. Bu raporda
soruna yalnızca, gazetecilerin “teşebbüs suçuna asli maddi fail olarak iştirak ettiği” ve
suç örgütüne “üye olmamakla birlikte onun adına suç işlediği” ya da “örgüte yardım
ettiği” yönündeki iddialar ile sınırlı olarak yaklaşılacaktır.  

Aşağıda, söz konusu iddianame ile yapılan hukuki nitelemelere ilişkin öğreti ve uy-
gulamada egemen olan yaklaşımlara dayanılarak bazı bilgiler sunulmakta, bu bilgiler
ışığında gazeteciler hakkındaki uygulamalar irdelenmeye çalışılmaktadır.

VI.1. TCK m. 309/1, 311/1, 312/1
“Teşebbüs suçu” olarak nitelemeyi tercih ettiğimiz ve gazetecilerin asli maddi faili

oldukları ileri sürülen ve kamuoyunda “darbeye teşebbüs” olarak adlandırılan suç tipleri
ile ilgili düzenlemeler şöyledir:

VI.1.1. İddianameye göre
Raporun ilgili bölümünde açıklandığı üzere, gazeteciler hakkındaki iddianame ile;

teşebbüs suçlarının maddi unsuru içinde yer alan “hareket” alt unsurunun; “ … zarar
tehlikesini doğurmaya elverişli maddi/ manevi cebrin ika edilmesiyle tamamlanacağı”,
suçun asli failinin, “cebri kullanan kimsenin yanı sıra, suçu birlikte işlemiş olmak ve suç
fiili üzerinde ortak hakimiyet kurmuş kabul edilebilmek kaydıyla, suça cebri olmayan
hareketiyle katılan diğer bir fail de olabileceği”, darbeye teşebbüs diye bilinen amaç
suçun oluşumu için aranan “cebir/ şiddetin, her durumda ve aşamada dar anlamıyla
maddi cebir, fiziki kuvvet kullanımı olarak anlaşılmaması gerektiği, suçun amacı gerçek-
leştirmeye elverişli olmak kaydıyla manevi nitelikteki bir cebirle de işlenebileceği, …
maddedeki cebrin geniş anlamıyla kabul edilmesi gerektiği, …   örgütsel amaçla ger-
çekleştirilen söylem ve propagandaların kalkışma suçlarının hareket unsurunun alt un-
suru olan "cebir" teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olduğu” ileri
sürülmektedir. Ancak, bu yaklaşım klasik ceza hukuku öğretisine ve uygulamasına açık
biçimde aykırı düşmektedir. 

VI.1.2. Klasik öğretiye göre
Kanun koyucu, bazı suç tiplerinde suçun tipikliğine uygun eylem tam olarak icra

edilemese, yasal tanımda gösterilen “netice” gerçekleşmese dahi”, TCK m. 35 ile belir-
lenen genel kuraldan saparak, “korumak istediği … yararı daha enerjik bir şekilde ko-
rumak amacı ile failin cezalandırılabilmesini daha ön safhada tesbit edebilir ce suç tipinin
hazırlık hareketlerini veya teşebbüs durumunu tamamlanmış suç gibi cezalandırabilir.”32

“Teşebbüs halinin cezalandırılmasının sebebi de, suçun konusunun zarara uğratılma ih-
timalinin (tehlikenin) yaratılmış olmasıdır.”33 “… belli bir suçu icraya yönelik teşebbüs
niteliğindeki  … hareketlerinin belli bir aşamaya varması” halinde “bağımsız bir suç ola-
rak tamamlandığı” kabul edilmektedir. 34

TCK m. 309 ile düzenlenen Anayasayı ihlal suçu da, “hazırlık hareketlerini ceza-
landıran bir suç olmayıp teşebbüs fiilini tamamlanmış suç gibi cezalandıran bir suç tipi-
dir.”35 Bu tip suçlar için “teşebbüs suçları”36 dışında “kalkışma suçları”37 ve

32 Önder, Ayhan; “Ceza Hukuku Genel Hükümler, C. II, 1. bası, 1989, Beta, İstanbul, s. 63.

33 Zafer, Hamide; “Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m.1-75”, 5.Baskı, Beta, İstanbul, 2015, s.200.

34 Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan; “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, 9. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016, s. 418.

35 Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa; “Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu” C. VI (Md 257-345), Adalet, Ankara,

2010, s.8464.
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“tamamlanması öne alınmış suçlar”38 da denmektedir. Darbeye teşebbüs olarak bilinen
suçlar, bu kapsamda ele alınabilir. Ancak, bu tip bir suçlamada bulunulabilmesi için,
öncelikle hazırlık hareketleri ile icrai hareketlerin birbirinden ayrılabilmesi ve failin icrai
bir hareket sergilemesi beklenir. Bu nedenle, failin icrai hareketlere başladığının gerçeğe
uygun biçimde saptanması gerekir. Böyle bakınca, bir gazetecinin işleyebileceği eylemler
olan yazı yazmanın ve söz söylemenin, darbeye teşebbüs suçunun gerçekleştirileceğini
göstermesinin nesnel olarak kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır. 

Öğretide bu tip suçları, “kalkışma suçu” olarak adlandırmayı tercih eden yaklaşıma
göre, bu suçlara teşebbüs mümkün değildir ve ilgili düzenlemeler, “bağımsız ceza
normu” özelliği taşırlar ve “elverişli hareketin yapılmasıyla birlikte failin tamamlanmış
suçun cezasıyla cezalandırılması” söz konusudur.39 Salt yazı yazıp söz söylemek ile, bir
suça ve özellikle darbeye teşebbüs edilemeyeceği öncelikle kabul edilmelidir. Bu nok-
tada, 16.02.2018 günlü mahkumiyet hükmünde, gazetecilerin “gazete kurucusu olma,
gazete yönetme, gazetede haber ya da köşe yazısı (yazıp) yayımlama ya da televizyon
programında konuşma” gibi, darbe girişiminden geriye doğru neredeyse on yıl gibi uzun
bir zamana yayılmış eylemlerinin, silahlı terör örgütünün ilerde darbe yapacağı bilgisi
ile icra edildikleri varsayımı ile, darbe teşebbüsüne katkı sağlama olarak değerlendiril-
diğinden; her bir hareket tek başına suç oluşturmadığına göre, “hazırlık hareketi olarak”
ele alındıkları düşünülmektedir. Çünkü, iddianamenin ve mahkumiyet hükmünün da-
yandırıldığı hukuki yaklaşıma göre; “Suç, ancak tipe uygun fiilin icrasına başlanmasıyla
varlık göstereceğinden ve tipe uygun fiil de ancak cebren işlenebileceğinden, cebir içer-
meyen ve suçun işlenmesi halinde iştirak kalıbında değerlendirilebilecek olan amaca
yönelik diğer eylemler, henüz suçun icrasına başlanmadığından hazırlık hareketi niteli-
ğindedir.”40 Bu tür bir uygulamanın, temel hak ve özgürlüklerin kullanımını ciddi bir
risk altına aldığı ve hukuk güvenliğini ortadan kaldıracağı açık bir biçimde ortadadır. 

VI.1.3. Korunan hukuki yarar bakımından 
Ahmet Altan’ın, 14.07.2016 günlü TV programında, EMASYA uygulamasını geri

getiren ve aynı günlü RG’de yayımlanan bir yasa ile ilgili olarak somut eleştirilerde bu-
lunduktan sonra, “AKP Hükümetinin en geç iki yıl sonraki seçimle görevi bırakacağını
belirttiği” akılda tutulunca, TCK md 309, 311 ve 312 ile korunan devlet düzeni ve Ana-
yasal organların milli irade dışında ve cebren değiştirileceğine ya da işlevsiz bırakılaca-
ğına ilişkin bir tavır sergilediğinin kabulü çok zor görünmektedir. 

VI.1.4. Maddi unsur içindeki “cebir ve şiddet” kavramları bakımından
Cebir kavramının hukuki tanımı, “bir kimsenin isteğinin aksine bir hareketi yap-

maya veya yapmamaya zorlanması” olarak yapılmaktadır.41 Bu bağlamda cebir, kuvvet
kullanımı ile aynı anlama gelmemektedir. Cebirde kuvvet kullanımı ya da bu yöndeki
tehdit bir amaca ulaşmak için kullanılan “araç” niteliğindedir.42

36 Zafer, Hamide; age, s. 200. Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan; age, 418. Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa; age, s. 8464.
37 Önder, Ayhan; age, 63. Aygün Eşitli, Ezgi; “Kalkışma Suçları”, Yetkin, Ankara, 2016, s. 21. 
38 İpekçioğlu Aksoy, Pervin; “Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs”, Seçkin, Ankara, 2009, s.195. Tozman, Önder; “Suça Teşebbüs”,

Adalet, Ankara, 2015, s. 228.
39 Aygün Eşitli, Ezgi; age, s. 17.
40 Aygün Eşitli; Ezgi; age, s. 87.
41 Yılmaz, Ejder; “Hukuk Sözlüğü”, 5. bası, Yetkin, Ankara, 1996, s. 144.
42 Üzülmez, İlhan; “Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları”, Turhan, Ankara, 2007,  s. 33.
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Bilindiği gibi, “cebir” kavramı, TCK'nin hem genel hükümler (md. 28), hem de özel
hükümler (md, 108, 148, 265, …) kitaplarında yer almaktadır. Ceza sorumluluğunu or-
tadan kaldıran “cebir” ile, suç tiplerinde unsur olarak sayılan “cebir” kavramları, her
zaman aynı anlama gelmeyebilir ve kullanıldığı hükmün amaçlarına göre yorumlanması
gerekebilir. Olası ya da potansiyel cebir de, bu suçun tipikliğine uymaz.

Bu durumda, yazı yazmak ve söz söylemenin, “cebir içermediği” apaçık belli iken,
gazeteciler hakkında yapılan hukuki nitelemelerin hukuka aykırı olduğu sonucuna va-
rılması gerekmektedir.  Ayrıca, suçun manevi cebir yani tehdit ile işlenebileceğinin var-
sayılması halinde dahi, hem sanık gazetecilerin yazı ve sözlerinin tehdit içermemesi hem
de herhangi bir silahlı güç üzerinde “emir verme” yetkilerinin bulunmaması nedeni ile
sarf edecekleri herhangi bir tehdidin cebri sonuç doğurması olasılığı bulunmamaktadır.  

VI.1.5. Elverişlilik
Rapora konu davada sanık olarak yargılanan gazetecilerin; -manevi cebir de deni-

len “tehdit” dahil- herhangi bir cebri eylemi bulunmadığı gibi, hiç kimseyi cebri bir ha-
rekete “azmettirmesi” söz konusu değildir ve cebri hareket icra eden bir başka fail ile
“yardım eden” düzeyinde iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. İddianame ile gazetecilere
yüklenen eylemler, “yazı yazmak” ve “konuşma yapmak” ile sınırlıdır. Nasıl ki, yazı yaz-
makla insan öldürülemezse, bu eylemle anayasal kurumların yıkılması, ortadan kaldı-
rılması da olanaksızdır. Elverişlilik bakımından da, aynı sonuca erişilmektedir: Yazı
yazmak ve konuşmak, TCK md 309, 311 ve 312 ile düzenlenen suçlar için elverişli bir
eylem tipi değildir.

VI.1.6. İşlenemez suç
Gazetecilere yüklenen suçlara konu eylemlerin, “işlenemez suç” kavramı bakımın-

dan da ele alınmasında yarar bulunmaktadır. Gazeteciler bakımından, yazı yazmak ve
söz söylemek eylemlerinin, darbeye teşebbüs suçu bakımından, tipiklik içermemesi ne-
deni ile “işlenemez suç” kavramı ile uyumlu olduğu söylenebilir. 

VI.1.7. Vahim nitelikli eylem
Ayrıca, TCK m. 309/1 ile düzenlenen (“teşebbüs/kalkışma”) suç, aynı zamanda

somut tehlike hatta zarar suçu olarak da değerlendirilmektedir. Yargıtay’ın kökleşmiş iç-
tihatlarına göre, ancak anayasal düzeni yıkmaya elverişli, vahim nitelikteki (öldürme,
yağma, hürriyeti tahdit, silahlı birim yönetmek, … gibi) icrai hareketlerin işlendiğinin
ispatı gerekmektedir. Gazetecilere yüklenen eylemlerin vahim nitelik taşımadığı,
15.07.2016 günü gerçekleşen darbe girişiminin asli maddi faillerinin silah kullanması,
insan öldürüp yaralaması, kamu binalarını bombalaması gibi fiziki şiddet içeren eylemin
müşterek ya da dolaylı faili, azmettiricisi ya da yardım edeni olamayacakları ortadadır.

VI.1.8. Klasik öğretiden ayrılış
İddianamede yapılan niteleme, bu bölümde paylaştığımız temel bilgilere aykırıdır.

Ayrıca, iddia makamı, klasik ceza hukuku kurallarından ayrılan yeni ve yararcı bir yak-
laşımla hukuki niteleme yapmaktadır. Bu yeni yaklaşımda da, suç oluşturan hareketin
elverişli olması aranmaktadır ama “tek başına elverişli olmasa da, illi diğer hareketlerle
biraraya gelen diğer hareket” gibi, ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamayan ve be-
lirgin bir içeriğe sahip olmayan bir tanım yapılarak, aralarında “amaç ve zaman birliği”
kurulan birden fazla hareketin de elverişli sayılabileceği ileri sürülmektedir:
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Ancak, ceza hukuku bir fiil hukuku olup, suç oluşturduğu ileri sürülen eylemlerin
“tipiklik” unsuruna denk düşmesi zorunluluktur. Bir eylemin suç oluşturabilmesi için ka-
nuni tanım ile açıkça “cebir ve şiddet içermesi” koşulu arandığı ve TBMM Genel Ku-
rulu’nda tehdit anlamına gelen “manevi cebir” kavramının madde metninden çıkarıldığı
ve bu değişiklik gerekçelendirildiği ve gerekçe ile “örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün
haksız ve orantısız müdahalelerden korunmasının amaçlandığı açıklandığı halde, öğre-
tide ileri sürülen ve ceza hukukunun temel kurallarının bozan bu tür yaklaşımlara itibar
edilmesi, cezaların şahsiliği başta olmak üzere pek çok ilkeye aykırı sonuçlar doğuracak,
adeta objektif sorumluluk anlayışına geri dönüşe denk sonuçlara yol açabilecektir.

III.4.9. Suçun manevi unsuru 
TCK m. 309, 311, 312 ile düzenlenen suçlar, taksirle işlenemezler, failin kasten ha-

reket etmesi zorunludur. Gazetecilerde yüklenen suçlara yönelik (genel ya da özel, doğ-
rudan, dolaylı ya da olası) herhangi bir kastın bulunduğunu ortaya koyan delilin ne
olduğu gösterilememiştir. 

Diğer yandan, öğretide, “olası kastla işlenen suçlara teşebbüs edilemeyeceği” yö-
nünde yaygın bir kanaat bulunduğu da dikkate alınmalıdır43.

İddianame ile, gazetecilere yüklenen eylemler bakımından suç kastını ortaya koyan
yeterli bir değerlendirme de yapılmamış, akıl yürütmeye dayalı bir varsayımla yetinil-
miştir Ancak, dosyada gazetecilerin darbeyi önceden bildiği ve belirtilen amaçla
14.07.2016 günü Can Erzincan TV’de yayınlanan programdaki konuşmaları yaptıklarını
ispata yeter bir delil yoktur.

III.4.10. İçtima kuralları bakımından
İddianame ile, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun darbeye teşebbüs suçu

içinde erimediği görüşü ileri sürülerek, “darbe girişimine iştirak eden faillerden; terör
örgütüyle süreklilik arz edecek şekilde organik bağı tespit edilenler hakkında TCK
md.314/2 uyarınca,  … terör örgütüyle ilişkisi tespit edilemeyen failler hakkında ise
TCK'nin 220/6'ncı maddesinin düzenlemesi ve yollaması gereği 314/2'nci maddesinin
ayrıca tatbiki gerekmektedir.” denmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, TCK md 309, 311 ve 312 ile düzenlenen kalkışma suç-
larının işlenebilmesi için öncelikle ortada bir silahlı örgüt bulunması gerekmektedir. Bu
nedenle, TCK md 314’de düzenlenen “silahlı örgüt” ile TCK md 316’da düzenlenen
“suç için anlaşma” suçları, “amaç suç” olan teşebbüs suçları karşısında “araç suç” olarak
kabul edilmektedirler. Bu noktada üzerinde tartışılması gereken konu; TCK md 309/244,
314/345 ve 220/446 hükümleri dikkate alındığında, TCK md 309/1 bakımından ayrıca
suç olarak tanımlanmış olan hazırlık hareketlerinin, bu suçun icrasına başlanmış olsa
bile cezalandırılıp cezalandırılamayacağıdır. Yasa koyucu hem anayasal düzene karşı
suçun işlenmesi sırasında hem de örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçların ayrıca ce-
zalandırılacağını öngörmüşse de 5237 sayılı TCK ile her ne kadar esas olarak, “gerçek

43 Hafızoğulları, Zeki; “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara, 2008, s. 311, Soyaslan; “Genel Hükümler”, Ankara, 2006, s. 334,

Demirbaş;  “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara, 2006, s. 408, Toroslu, Nevzat; “Ceza Hukuku Genel Kısım”, Ankara, 2005, s. 262. 
44 “Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.” 

45 “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından da aynen uygulanır.” 

46 “Örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.”
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içtima”47 sistemi benimsenmişse de, “fikri içtima” ve “zincirleme suç” gibi istisnai dü-
zenlemeler bulunmaktadır ve öğreti ile de “görünüşte içtima” kurumu kabul edilmekte-
dir.

Öğretide kalkışma suçlarının hareket unsuru bakımından atipik yaklaşımlar ileri
süren ve iddianamedeki değerlendirmelerin temel dayanağı gösterilen müellifin, içtima
konusunda klasik öğreti ile uyumlu görüş sunduğu görülmektedir.

Görüldüğü gibi, Yargıtay asıl olarak gerçek içtima kurallarını uygulamakla birlikte,
suçların tek fiille işlenmesi halinde fikri içtima kuralları bakımından da değerlendirme
yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Raporumuza konu davaya bakıldığında, iddianamedeki değerlendirmenin aksine,
ilk derece mahkemesinin 16.02.2018 günlü mahkumiyet hükmünde, sadece TCK md
309/1’deki suçun sübuta erdiğinin kabul edilerek o suçun yaptırımının uygulanmasına
karar verildiği, ayrıca TCK md 314/2’den dolayı mahkumiyet hükmü kurulmadığı gö-
rülmektedir. 

Hükmün gerekçesi, Yargıtay içtihatlarına dayandırılsa da, teşebbüs suçlarının iş-
lenmesi “terör suçu” sayılır ve öğretide terör suçlarının ancak terör örgütü aracılığı ile
işlenebileceği kabul edilirken, ilk derece mahkemesinin yaptığı hukuki değerlendirmenin
tartışma yarattığı, örgüt unsurunun, örgüt üyesi olduğu ispat edilemeyen sanıklar bakı-
mından, TMK md 2 ve TCK md 220/6 ile düzenlenen “örgüt adına suç işleme” kurumu
ile karşılanmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Çünkü, sanık gazetecilerin hangi suçu örgüt
adına işleyerek darbeye teşebbüs suçuna iştirak ettikleri gösterilememektedir.

Bunlar bir yana, ilk derece mahkemesinin, sanık gazetecilere TCK md 314/2 ile dü-
zenlenen silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrıca ceza vermeyerek, klasik uy-
gulamaya bağlı kaldığı görülmektedir.

Bilindiği gibi, 5237 sayılı TCK md 44 ile, tek bir fiille Kanunun birden fazla hük-
münün ihlal edilmesi –yani birden fazla suçun oluşması- durumunda, bunlardan yap-
tırımı en ağır cezayı gerektirenin uygulanması öngörülmüştür. Çünkü, tek fiil ile ancak
tek ceza verilebilir.

765 sayılı TCK zamanındaki, anayasayı ihlal suçunun yasama organına karşı suç
ve hükümete karşı suç ile içtima etmesi halinde tek bir cezaya hükmedilmesi (bu fiiller,
TCK md 146 ile düzenlenen suçun icra hareketi sayılıyordu), -tıpkı TCK md 168 ile ol-
duğu gibi-  öğretide, anılan suç tipleri arasında “geçitli suç” ilişkisine bağlanmıştı.48 Bazı
hallerde, teşebbüs suçları birden fazla hareket ile de işlenebilmektedir.

Rapora konu dava dosyasına baktığımızda, iddianamenin ve esas hakkındaki mü-
talaanın, ilk yaklaşımdaki görüşe itibar edilerek hazırlandığı, “hukuki değer/ konuların,
dolayısıyla mağdurların farklı olmasından dolayı birbirleri arasında geçitli suç özelliği
göstermedikleri,  fikri içtimaya kurumunun tatbikine yol açacak şekilde tek bir fiille bir-
den fazla ceza kanunu hükmünün ihlal edildiğinden bahsedilemeyeceği” ileri sürülerek,
“sanıkların TCK md 309/1, 311/1 ve 312/1’den ayrı ayrı cezalandırılması” yönünde is-
temde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın da klasik ceza hukuk kurallarına ay-
kırı olduğunu düşünmekteyiz. Teşebbüs suçlarının işlenebilmesi için önceden icra edilen

47 5275 sayılı CGTİHK md 99. Quot crimina, tot poenae-Cezaların İçtimaı/Gerçek İçtima ilkesi: “Kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç

varsa, o kadar ceza vardır”. “ İşlenen her bir suçtan ayrı cezaya hükmedilir ve her bir ceza bağımsızlığını korur.” Özgenç, İzzet; “Türk Ceza
Hukuku-Genel Hükümler”, 2. Bası, Seçkin, Ankara, 2007,  s. 493. 
48 Özek, Çetin; “Siyasal İktidar  Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler”, İstanbul, 1967, s. 159-160.



31

UZMAN RAPORU: AHMET ALTAN VE DİĞERLERİ DAVASI

bazı hazırlık hareketlerinin bağımsız suç olarak kabul edilmesi ve cezalandırılması, te-
şebbüs suçlarının kendi aralarında fikri içtima ilişkisine girmesini engellemez. TCK md
44 ile getirilen kural, kalkışma suçları için de geçerlidir ve bu kuralın uygulanma ölçütü
bellidir: tek fiil ile birden fazla suçun işlenebilmesi.  

Raporun ilgili bölümünde sanık müdafilerinin savunmaları özetlenirken de belirtil-
diği gibi, Yargıtay 16. CD’nin 14.07.2017 günlü ve 2017/1443-4758 sayılı, 24.04.2017
ve 2015/3-E, 2017/3-K sayılı içtihatlarında kabul edilen yaklaşım ve varılan sonuçlar
esas alınarak savunma yapılmıştır. Bu içtihatlara aşağıda yer verilecektir.

Article 19 isimli sivil toplum kuruluşunun Küresel İfade Özgürlüğü Kampanyası
adına Gabriella GUILLEMIN tarafından imzalanmış olan 05.06.2017 günlü raporda;
TCK md 309, md 311 ve md 312 ile düzenlenen teşebbüs suçları ile ilgili değerlendirme
yapılmıştır.

İlk derece mahkemesi, raporumuzun ilgili bölümünde belirtildiği üzere, temel olarak
iddianamedeki atipik yaklaşıma sadık kalmakla birlikte, 16.02.2018 günlü mahkumiyet
hükmünde, Yargıtay 16. CD’nin 14.07.2017 günlü ve 1443-4758 sayılı içtihadından
yapılan alıntılarla, teşebbüs suçunun unsurlarını tanımlamayı seçmiştir. 

Ancak, Mahkemenin “cebir” kavramına yaklaşımı ve iştirak hükümlerini uygula-
masının kendine özgülük taşıdığı, göndere yaptığı Yargıtay içtihatlarındaki açık kabullere
karşın, gazetecilerin şiddet içeren hiçbir hareketi olmadığı halde, TCK md 309 ile dü-
zenlenen suça müşterek fail olarak iştirak ettikleri sonucuna vardığı görülmektedir. 

İlk tebliğnamede, TCK md 309 ile düzenlenen suçun unsurları irdelenirken, Yargıtay
16. CD’nin 03.04.2018 günlü ve 2017/3-3800-E, 2018/957-K sayılı içtihadının esas
alındığı görülmektedir. 

Rapora konu davada ilk derece mahkemesinin kararına ilişkin istinaf incelemesi
sonunda verilen, esastan ret kararı üzerine tarafların ve taraf olmak isteyenlerin temyiz
istemini inceleyen Yargıtay 16 CD’nin 05.07.2019 günlü bozma ilamında, önceki bö-
lümlerde defalarca alıntı ve gönderme yapılan eski içtihatlarına bağlı kaldığı görülmek-
tedir.  

Daire’nin öncelikle “suç ve cezada kanunilik ilkesi”nin ceza hukukunun en temel
ilkelerinden oluşuna ve uygulayıcılar tarafından bu konuda hassasiyet gösterilmemesinin
keyfiliğe yol açacağına dikkat çektiği görülmektedir. Daire’nin 22.03.2019 günlü ve
2018/7103-E, 2019/1953-K sayılı içtihadındaki değerlendirmelere yer verilmiştir.

IV.2. TCK m. 314/2
05.07.2019 günlü bozma ilamında, bu suç bakımından da eski içtihatlara bağlı ka-

lındığı görülmektedir. 

IV.3. TCK m. 220/6
Bu maddeye göre cezalandırma yapılabilmesi için kişinin örgüte üye olmaması, fi-

illerinde süreklilik bulunmaması, suçun işlenişinde fail olarak bulunması ve kasten ha-
reket etmiş olması gerekmektedir.49

Yargıtay 16. CD’nin 22.11.2016 günlü ve 2015/1500-E, 2016/6412-K sayılı içtihadı
ile; “silahlı terör örgütü ile organik bağ kurduğu, hiyerarşik yapı içinde faaliyette bulun-
duğu ve bu suretle örgüt üyesi olduğu yolunda dosyaya yansıyan bilgi ve belge bulun-

49 Lyngbo, Mikael/Yenisey, Feridun/Topçu, Namık Kemal/Tozman, Önder/Şahin, Kemal; "Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü",

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Ankara, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2014, s. 69. 
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mayan sanık hakkında … silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hüküm kurulması”
bozma nedeni yapılmış, “örgüt adına suç işleyen kişinin terör örgütüyle organik bağının
bulunmaması, örgütün hiyerarşisi içinde yer almaması” öncelikli koşul olarak gösteril-
miştir.

Bu nedenle, 11.04.2017 günlü iddianamede, sanıkların söz konusu örgütle “orga-
nik bağları bulunduğu ve süreklilik arz edecek şekilde örgütün amaçları doğrultusunda
işbirliği içinde faaliyette bulundukları” ileri sürüldükten sonra haklarında TCK m.
314/2’nin doğrudan değil de TCK m. 220/6 delaletiyle uygulanmasının istenmesi, hem
kanuna hem de uygulamaya açıkça aykırı düşmektedir. 

İddianamede, sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden çağrı aldığı ya da ör-
gütün isteği üzerine Can Erzincan TV’de 14.07.2016 günü yayınlanan programın çağrı
ya da istek üzerine yapıldığı değil, sanıkların darbe yapılacağını önceden bilerek söz ko-
nusu programdaki konuşmaları yaptıkları ileri sürülmekte olup, örgüt mensubu Alaaddin
KAYA ile en son iletişimlerinin 2009 ya da 2012 yıllarında gerçekleştiği ortaya çıkmıştır
ve Bylock programı kapsamında üçüncü kişiler arasında yapılan konuşmalarda sanık-
ların adının geçmesi, bu yolla elde edilen delillerin gerçeğe ve hukuka uygunluğuna iliş-
kin duruşmada delil ikamesi yapılamadığından tam olarak anlaşılamamaktadır. Ancak,
sanıklar ve müdafiler tarafından yapılan savunmalarda söz konusu iddia ve delillere iliş-
kin açıklamalar yapılmıştır. Bu noktada Yargıtay’ın yapacağı değerlendirme büyük önem
taşımaktadır.

Temyiz incelemesinde Yargıtay 16. CD’nin 05.07.2019 günlü bozma ilamında; TCK
m. 220/6 ile ilgili olarak denmektedir ki: “Dairemizce de benimsenen yerleşik yargısal
uygulamalara göre, örgüt üyesi olmayan bir kişinin örgüt adına suç işlediğinin kabulü
için, bu suçun işlenmesinin örgüt tarafından istenmesi ya da örgütün bilgisi dahilinde
gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Doğal olarak böyle bir suçu işleyenin de bu bi-
linçle işlemesi aranır. … TMK'nin 2/2. maddesindeki düzenlemeye paralel bir suç tipine
yer verilmiştir.” Sonraki bölümde ise, ancak, “illiyet bağı” ve “cezaların şahsiliği” ilkeleri
uyarınca, örgütün işlediği amaç suçtan sorumlu tutulamayacağı belirtilmekle yetinildiği
görülmektedir. Ayrıca, bozma ilamında, açıkça örgüt kurucusu ya da üyesi olarak kabul
edilen kişilerin dahi, amaç suçtan sorumlu tutulabilmeleri için “iştirak iradesi” aran-
makla, salt örgüt adına suç işlenmesi yolu ile teşebbüs suçunun faili olunamayacağı or-
taya konmaktadır. Ancak,11.04.2013 günlü ve  6459 sayılı Kanun m. 8 ile TMK m.
7’ye eklenen yeni fıkra eklenmesinden ve m. 11 ile TCK m. 220/6’ya eklenen “Bu fıkra
hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır” cümlesinden sonra; bu suç tipi ne-
deni ile yapılan cezalandırmalarda daralma olması gerekmektedir.

VI.4. TCK m. 220/7
Bu fıkra ile, örgütle hiyerarşik bağ kurmadan “yardım eden” kişilerin, “örgüt üyesi

olarak” cezalandırılacağı öngörülmektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden, TMK ile “terör örgütüne yardım etme” diye bir terör

suçunun düzenlenmediği ortaya çıkmaktadır.  Yani, silahlı terör örgütüne yardım eden
kişi, örgüt üyesi olma suçunu işlediği için değil, yasal gönderme nedeni ile TCK m. 314/2
uyarınca cezalandırılmaktadır. Bu nedenle, aslında terör suçu işlemiş bir kişi değildir.
Buna bağlı olarak değinilmesi gereken diğer husus da 3713 sayılı TMK m. 5’in TCK m.
220/7 ile düzenlenen suç tipi için uygulanmaması gerektiğidir. Çünkü, TMK m. 5 ile,
içerdikleri tehlike ve verebilecekleri zararın büyüklüğün bağlı olarak terör suçları için
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TCK ya da belirli özel yasalarla düzenlenen suçların yaptırımlarının ½ oranında artırıl-
ması öngörülmektedir. Madde ile, “TMK m. 3 ve 4 ile gösterilen suçlar için” artırım ön-
görülmektedir. Bu iki maddede de TCK m. 220 ile düzenlenen suçlar sayılmadığı ve
TMK m. 7/1’de de (yalnızca terör örgütü kurmak/yönetmek ve üye olmak suçları dü-
zenlenmekle yetinildiği) yardım etme suçu düzenlenmediği için, “örgüte yardım etme”
olarak nitelenen eylemler için yaptırım belirlenirken, TMK m. 5’teki artırımın uygulan-
maması gerekir.  Yargıtay içtihatları bir arada ele alındığında, aslında “yardım”dan ibaret
olduğu halde, yasal düzenleme nedeniyle örgüt üyeliği kapsamındaki kalacağı belirtilen
değerlendirmenin; eylemin içeriği ile mi ilgili olduğu, yoksa uygulanacak yaptırımı gös-
termekle mi sınırlı olduğu tartışmaya açık bir konudur.

Yargıtay içtihatları ve öğreti ile, örgüte yardım suçunun hem örgüt üyeliğine denk
olduğu hem de TCK m. 314/2’nin yalnızca suçun yaptırımı bakımından uygulandığı
kabul edilmekte olup, TMK m. 3 ve m. 4 ile aslında terör suçu olarak düzenlenmeyen
bir suç olarak TCK m. 220/7 ile düzenlenen suç tipi için neden TMK m. 5 uyarınca ar-
tırım yapıldığı açıklanamamaktadır.

VI.4.1. Suçun Maddi Unsuru 
Yargıtay CGK’nın 31.10.2012 günlü ve 2012/9-1234-1825 sayılı içtihadı ile; örgüte

yardım eden kişiler şöyle tanımlanmıştır: “kendi hayatlarının akışı içerisine bazen örgüte
ait işleri kabul eden şahıslar”.

‘Örgüte yardım konusunda’; yani ‘örgütün işleyişi’ ve ‘işleyeceği suçlar/eylemler’
açısından, kanundaki normatif düzenlemeye bakmak gerekir. Bu norm ise kanunun 39.
maddesinde düzenlenmektedir.

Görüldüğü gibi, yürürlükte olan TCK’ye göre, bir kişinin bir suça yardım eden ola-
rak iştirak edebilmesi için, öncelikle o suçun bir failinin bulunması gerekmektedir. Fail
yoksa, yardım eden sıfatı ile sorumluluk da söz konusu edilemeyecektir.

Peki, suç örgütüne yardım suçu söz konusu ise, bu örgütün “hiyerarşik yapısına
dahil olmadan yardım etmek” nasıl gerçekleşebilecektir? Yardım edenin, hangi failin,
hangi suçuna iştirak etmesinden söz edilmektedir? Bu maddede geçen “yardım eden”
kavramını yorumlarken, TCK m. 39’dan yararlanamayacak mıyız? Bu konuda öğretiye
baktığımızda karşımıza çıkan tabloya göre varılan sonuç şudur: Bu suç bakımından sözü
edilen yardım, “özel bir iştirak kuralı” olarak düzenlenmiştir ve TCK m. 39 ile sayılma-
mış/tadat edilmemiş biçim ve nitelik taşımaktadır. Öğretide, TCK m. 220/7 ile düzenle-
nen suçun, Alman Ceza Hukukuna özgü bir kavram olan “özel görünümlü iştirak”50

olarak adlandırıldığı bilinmektedir.
Öğretide, örgüte yardım suçunun failinin, örgüt üyesine göre tanımı yapılırken, suç

örgütü olduğu kabul edilen yapı ile kurulan bağlantıya da bakılmaktadır: “Üye, örgüt
ile organik bir bağlantı içinde iken, yardım edenin örgütle bağlantısı geçicidir.”51 Tanım-
daki belirsizlik, söz konusu suçun kapsamının uygulamada geniş biçimde doldurulma-
sına yol açmıştır. Eylem bakımından çok çeşitlilik dikkati çekmektedir:  

50 Tulay, M. Emre; “Suç Örgütüne Yardım etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi”, Silvia Tellenbach’a Armağan

içinde, Seçkin, Ankara, 2018, s. 675.
51 Tezcan, Durmuş/Erdem, M. Ruhan /Önok, Murat; “Ceza Hukuku Özel Hükümler” Seçkin, Ankara, 2016, s. 786.
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VI.4.2. Suçun Manevi Unsuru
Bu noktada, dava dosyasına sanık Tibet Murat Sanlıman (–ki, hakkında

16.02.2018 günü CMK m. 223/2-e uyarınca verilen beraat hükmü kesinleşmiş bulun-
maktadır-)  müdafii Avukat Bahri Bayram Belen’in savunmasına kulak verilmelidir:

“İddianamedeki ya da esas hakkındaki görüşteki suçlamalarda failin 309.ve 5237
sayılı Yasadaki diğer tehlike suçlarının cezalandırılabilmesi için faillerin hazırlık hareketleri
olarak; ceza hukukunda ‘çete’, ‘suç örgütü’, ‘silahlı örgüt’ gibi 5237 sayılı Yasa’da da
314. Maddedeki gibi silahlı bir örgütlenme içinde olması gerekir.

İddianame ve esas hakkındaki görüşte müvekkilimizin örgüt hiyerarşisi içinde ol-
madan, silahlı bir örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işleyebilmesi için; yu-
karıda saydığımız tehlike suçlarını işlemek için hazırlık hareketi olarak kabul edilen
örgütün silahlı bir örgüt olduğunu ve amacının anayasal düzeni değiştirmeye, hükümeti
ya da meclisi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir örgüt olduğunu
bilmesi ve de bu amaca yönelik yardım etmesi gerekir.

Yani silahsız bir Gülen, cemaat, hizmet hareketini bilmek, ya da böyle bir yapılan-
manın silahlı olduğunu bilmemek halinde, bu yapılanmayla ilgili ilişkiler ve yapılan kar-
şılıklı ve karşılıksız yardımlar suç oluşturmaz. Hatta bu yapılanmanın silahsız bir şekilde
iktidar olmak istediği bilinse bile bu suç olmaz. Çünkü 3713 sayılı yasanın 23/c maddesi
ile anayasal düzeni değiştirmek isteyen sol örgütler için 141 ve 142 maddeler, dini gö-
rüşlü örgütler için 163 madde de belirtilen ‘HAZIRLIK BAŞLANGICI’ hareketleri suç
olmaktan çıkarılmıştır.”

Bu dava içindeki temyiz incelemesi içinde Yargıtay C. Başsavcı yardımcıları Faik
Ersöz ve Mücahit Erdoğan tarafından 05.01.2019 günlü ve 2018/95288 sayılı işlem ile
düzenlenen ilk tebliğname ile yapılan değerlendirmede sanıkların FETÖ/PDY silahlı
terör örgütü diye bir yapıyı bildiklerine ve eylemlerinin bu örgütünün amacına nasıl hiz-
met ettiğine ilişkin yeterli değerlendirme bulunmamaktadır.

Yargıtay 16. CD’nin, özellikle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili içtihatlarına
da ayrıca göz atma gereği duyulmuştur. OHAL öncesi verilen bir karara göz atıldığında,
“maddi” nitelik taşıyan eylemler örnek gösterilse de söz konusu suçun “her türlü yar-
dım” ile işlenebileceğinin kabul edildiği görülmektedir. Darbe girişiminden sonra ve
OHAL sürerken üretilen içtihat, Yargıtay 16 CD’nin 2015/3-E, 2017/3-K sayılı ve
24.04.2017 günlüdür ve bu içtihatla yapılan değerlendirmeler, OHAL biterken ve bit-
tikten sonra da yinelenmiştir.

Bu rapora konu dava bakımından 2019/521-4769 sayılı ve 05.07.2019 günlü ve
Cumhuriyet Gazetesi yazarları hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
2017/148-E, 2018/62-E sayılı ve 25.04.2018 günlü mahkumiyet hükmü ile ilgili dene-
timi sonucu verilen 2019/7004-5220 sayılı ve 12.09.2019 günlü bozma ilamları, yuka-
rıda belirtilen 24.04.2017 günlü içtihat ile sözcüğü sözcüğüne uyum içermektedir.  

Bozma ilamı ile varılan sonuç şöyledir;
• Gazeteciler Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan’ın geçmişleri ve kamuo-
yunca bilinen ideolojik kimlikleri de dikkate alınarak, savunmaları samimi bu-
lunmuş olup, silahlı terör örgütüne üye olmadıkları anlaşılmıştır.
• Suçlamaya konu edilen makale ve konuşmalar, eleştiri içermekte olup, on-
ların ayrı tutulması gerekir. (Ancak, söz konusu yazı ve sözlerin hangi bölü-
münün eleştiri niteliğinde sayıldığına ilişkin olarak “somut bir içerik denetimi
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ve değerlendirme yapıldığını gösterir” bir açıklama yapılmamaktadır.)
• Ortada silahlı bir terör örgütü olduğu ve bu örgütün taşıdığı özellikler,
24.04.2017 günlü Yargıtay içtihadı ile saptanmıştır.
• Örgütün nihai amacının anayasal düzeni değiştirmek olduğu belirginleşmiş,
bu örgütün orduya sızan mensuplarınca darbe gerçekleştirileceğinin yüksek
olasılık olarak görüldüğü bir dönem bulunmaktadır.
• Örgüt, bu hassas, darbe girişimi öncesindeki sürece, “mutad siyasi muhalefet
görüntüsü vermeye çalışmak” ve “sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kit-
leleri gözünde sözde meşruiyetini korumak” amacını gütmektedir.
• Sanıkların yazıları ve sözleri bu amaca hizmet etmektedir.

Bu saptamalara ilişkin olarak, dışarıdan bakıldığında, hemen akla gelen hususları
şöyle sıralayabiliriz:

• Sanıkların savunmaları samimi bulunmuş ise, demek ki dikkatle incelenmiş
ve denetlenmiştir. Ancak bu değerlendirme yalnızca samimiyet testi ile sınırlı
olmadığı, suç nitelemesi bakımından da yapıldığı ve sanıkların darbeye teşeb-
büs suçuna iştirak etmedikleri ve silahlı terör örgütüne üye olmadıkları ile ka-
naatine erişildiği anlaşılmaktadır. Temyiz incelemesinin sanıkların suçlamaya
konu edilen yazı ve sözlerinin içerikleri üzerinde de yapılmış olması gerekir.
Nitekim, sözü edilen yazı ve sözlerin “eleştiri” içerdiğine ilişkin bir değerlen-
dirme yapıldığı da bozma ilamındaki anlatımdan açıkça anlaşılmaktadır. O
zaman, savunmalarda saptanan “samimiyet” oranının, örgüte yardım suçu
bakımından yapılan değerlendirmede yeterli bulunmadığı gibi bir sonuca va-
rılmaktadır.  
• Sanıkların yazdığı yazıların ve televizyon programında yaptıkları konuşma-
ların içeriği, dosyaya sunulu olan makale, gazete kupürü, kitap, tespit tuta-
nakları ve çözümleme içeren raporlar ile sabittir. Sanıklar, içeriklere ilişkin
itirazları varsa, bunları savunmalarında belirterek, doğru ve yanlış buldukları
bölümleri göstermişlerdir. İddianamede, sanıkların yazı ve eserlerinin içinden
bazı sözcükler ya da cümleler seçilerek çeşitli yorumlar yapılması, sanıklar ve
müdafilerince “cımbızlama” yapıldığı ileri sürülerek eleştirilmiş, ifadelerin bağ-
lamından koparılmadan, hangi zaman ve koşullarda dile getirildiği dikkate alı-
narak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş, iddiaların akla, mantığa,
gerçeklere, sanıkların geçmişine, eserlerine, kişilik ve inançlarına aykırı bulu-
nan yerleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
• Hal böyleyken, Yargıtay bozma ilamında söz konusu yazı ve sözlerin içerik-
leri ile ilgili olarak, iddia ve savunmalar da karşılaştırılmak yoluyla somut bir
değerlendirme yapılmadan, salt hukuki niteleme yapılmakla yetinildiği görül-
mektedir. Hem iddianame düzenlenirken hem de ilk ve ikinci derece mahke-
mesi tarafından hüküm kurulup karar verilirken sanıkların savunmalarının
dışlanmış olması nedeniyle, temyiz incelemesinde bu tür bir değerlendirmenin
yapılabilmesinde hukuki yarar olduğu düşünülmektedir. Bozma ilamında, söz
konusu yazı ve sözlerin hangilerinin eleştiri hangilerinin örgütün amacına hiz-
met eder nitelikte olduğu belirtilmediğinden, yapılan hukuki nitelemede bu
eserlerin içeriklerinin ne oranda dikkate alındığı anlaşılamamaktadır.
• FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün varlığının fiilen ve hukuken varlığının ne
zaman ve nasıl saptandığı ve tüm kamuoyu tarafından bu bilgilere 15.07.2016
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günü gerçekleşen darbe girişimi öncesinde tam olarak kimin, nasıl vakıf ol-
duğu, apayrı bir tartışmadır. Bu dava için önemli olan, sanıkların 15.07.2016
öncesinde bu bilgiye erişip erişmediğinin ispat edilebilmesidir. Dosyaya bakıl-
dığında, sanıkların Fetullah Gülen çevresinin aslında silahlı bir terör örgütü ol-
duğunu bildiği varsayılmakta ya da bilebilecek durumda oldukları kabul
edilmektedir. Bu varsayımın ya da kabulün dayanağı olarak ise, aynı yapı-
lanma içindeki emniyet mensupları ile medya yapılanması içinde görevli ol-
duğu iddia edilen bazı gazeteciler hakkında davalar açılması ve MGK’nın
26.02.2014-26.05.2016 günleri arasında toplantılarda alınan tavsiye kararları
gösterilebilmektedir. Sanıklar savunmalarında, bu tür bir yapılanmadan ha-
berdar olmadıklarını ileri sürmüşlerdir.
• Örgütün darbe yapacağına ilişkin kamuoyunda yaygın olarak değerlendir-
meler yapılması, ortalama bir insan için, daha doğrusu terör ya da istihbarat
uzmanı olmayan suç örgütü ile ilişki içinde bulunmayan kişiler için, “dedi-
kodu” ve “tahmin” ötesinde bir değer taşıyabilir mi? Bu soruya akıl yürütmeyle
verilebilecek yanıtlar da olasılık düzeyini geçemez. Bu noktada, sanıkların ga-
zeteci olması nedeni ile siyasetle uğraşan kişilerle tanışıyor olması, söz konusu
örgütün mensubu olduğu bilinen/tahmin edilen bazı kişilerle iletişim içinde bu-
lunmaları, örgütün darbe yapabileceğine ilişkin bir bilgiye sahip olmak için
yeterli sayılabilir mi? Bu vb. sorulara yanıt verilebilmesi için öncelikle iddia ve
savunma delillerinin duruşmada ikame edilmesi, “çelişmelilik” ve “silahların
eşitliği” ilkeleri gereği, tarafların bu delillerin hangi yolla elde edildiği, olayı
temsile yeterli olup olmadığı ya da güvenilirliği gibi çeşitli açılardan denetim
ve değerlendirme yapmalarına olanak sağlanması gerekmez mi?
Ayrıca, ilk tebliğnamede ve bozma ilamında, sanıkların darbe yapılacağını ön-
ceden bildiklerine ilişkin iddia ve kabul ile ilgili olarak (Askeri Yargıtay Dava
Daireleri Kurulu’nun 15.01.1964 günlü 1963/2548-E, 1964/1-K sayılı kararı
ile “icra hareketi ile iştirak mefhumunun birbirine karıştırıldığı” gerekçesine
dayanılarak verilen bozma ilamında, failin fiil hakkındaki bilgisinin iştirak ira-
desini sağlamaya yeterli olmadığı kabul edilmiştir), bilmenin suça iştirak etmek
anlamına gelmeyeceğine ilişkin hukuki değerlendirme dikkate alındığında; -
sanıkların gerçekten böyle bir bilgiye sahip olup olmadıklarını bir kenara bı-
rakarak-  bir an için sanıklar tarafından darbenin önceden bilindiği varsayılsa
bile, bu durum tek başına örgüte yardım etme suçunun sübuta ermesi için ye-
terli sayılabilir mi? Darbe yapılacağını bilmek, ve aynı anda iktidar eleştirmeye,
muhalefet etmeye devam etmek, örgüte yardım etmek ile aynı nitelikte eylem
olarak değerlendirilebilir mi? Muhalif kişiler ile şiddet içeren davranışlar sergi-
leyen, şiddeti öven ve şiddete teşvik eden kişilerin, siyasi otoriteye yönelik
eleştirilerin örtüşmesi, şiddete bulaşmamış, herhangi bir cebri hareket icra et-
memiş muhalifleri, diğerlerinin işlediği suçların faili ya da şeriki olarak kabul
etmemize yeter mi? 
Savunma makamının 19.09.2017 günlü salıverme istemli dilekçesinin ekinde
dosyaya sunduğu ve mahkumiyet hükmünün de temel dayanağı olarak gös-
terilen Yargıtay 16. CD’nin 14.07.2017 günlü içtihadında da Askeri Yargıtay’ın
belirtilen kararına bağlı olarak, “bilme” durumunun suça iştirakin varlığı için
yeterli olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmaktadır. Mahkeme, bu bilgiye
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karşın sanıkların darbeden önceden haberdar olduğunu varsayarak, gazete-
cileri TCK m. 309 ile düzenlenen suçun asli maddi faili olarak kabul etmekte
bir sakınca görmemiştir.    
Anımsanırsa; iddianamede de “darbe girişiminin örgütün en alt kademedeki
mensubu tarafından bilindiği bir ortamda, önemli görevleri haiz medya un-
surları tarafından bilinmemesinin olağan akışına ve örgütsel işleyişe aykırı ol-
duğu” biçiminde bir anlatım bulunmaktadır. Bu anlatım, herhangi bir delile
dayanılmadığını, sanıkların darbe girişimini önceden bildiği/bilmesi gerektiği
yönünde bir “ön” kabule/varsayıma dayanıldığını açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu kabul, Yargıtay içtihadına da yansımış mıdır? 
Bu noktada, özellikle sanık Ahmet Hüsrev Altan’ın, katıldığı televizyon prog-
ramındaki “iktidarın değişeceğine” ilişkin konuşmalarının, “Hükümetin iki yıl
içindeki bir seçimle görevden ayrılacağını tahmin etme ile ilgili olduğu” yö-
nündeki savunmalarının nasıl değerlendirileceği büyük önem taşımaktadır.
Yine, aynı kişinin 14.07.2016 günlü RG’de yayımlanan 6722 sayılı yasa ile
kuvvet komutanlarının yargılanmasının izne bağlanmasına ilişkin olarak yap-
tığı eleştirilerin, EMASYA ile ilgili anımsatmaların ve bu konuya ilişkin olarak
dosyaya sunduğu savunmaların, hukuki niteleme yapılırken büyük önem ta-
şıdığı düşünülmektedir.   
• Bozma ilamının bize göre en anlaşılmaz bölümü, burasıdır. Burada “darbe
öncesindeki süreç” denilmekle, tüm ülke çapında ve kamuoyu nezdinde ya-
şanan toplumsal bir bütünsellik içindeki gelişmelerin mi, yoksa sanıkların
15.07.2016 öncesinde yazdıkları yazı ve sarf ettikleri sözlerin mi kastedildiği
belirsizdir. Sanıkların tüm ülkedeki gelişmelerden sorumlu tutulmadığı ortada-
dır. Demek ki, sanıkların yazı ve sözleri ile sınırlı bir değerlendirme yapılması
söz konusu edilmektedir. O zaman, yapılan temyiz incelemesi sonucunda, suça
konu edilen yazı ve sözlerin içeriğinde; “darbe hazırlıklarının, ‘mutad siyasi
muhalefet görüntüsü verilerek’ üstünün örtülmesi ya da sıradan gösterilmesi”
yönünde bir çabanın iz, eser ve emarelerine rastlandığı anlaşılmaktadır. Buna
bağlı olarak da, sanıkların bu yazı ve sözler yolu ile, darbe hazırlıklarını “sem-
patizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri gözünde sözde meşruiyetini koru-
mak” amacı ile hareket ettiği sonucuna varıldığı. 
Doğru mu anladık, emin değiliz. İddia makamı, sanıklar ve müdafileri ve mah-
keme nasıl anlamış diyerek, bozma sonrasında yapılan değerlendirmelere dik-
katle bakmakta yarar var. Çünkü, sanıkların yazı ve sözleri, toplu olarak ve
içinde bulunulan koşullarla birlikte mi değerlendirilmektedir, yoksa parçası ol-
dukları makale ya da programın kendi bütünlüğü içinde mi, tam olarak anla-
şılamamaktadır. Bir yandan yazı ve söz ile, cebir ve şiddet içeren teşebbüs
suçlarının işlenemeyeceğini kabul edip, diğer yandan içinde bulunulan za-
mandan geriye doğru bakıldığında görülen olaylar zinciri içinde yazı ve sözlerin
her birinin kendi bağlamı içinde değil, dışarıdaki ortam esas alarak anlamlan-
dırılması, “elverişlilik” bakımından yapılan değerlendirmeyi çelişkiye düşüre-
bilir.
Örgütün amacının, sanık gazetecilerin yargılandığı bu dava içinde saptanma-
dığı, 11.04.2017 günlü iddianame yazılırken Erzincan ACM’nin 16.06.2016
günlü ve 2016/7-127 sayılı, Istanbul 16. ACM’nin 16.02.2018 günlü mahku-
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miyet hükümleri kurulurken ise, Yargıtay 16. CD’nin 14.07.2017 günlü ve
2017/1443-4758 sayılı içtihatlarına dayanılarak FETÖ/PDY silahlı terör örgü-
tünün varlığının ileri sürüldüğü görülmektedir. 
Söz konusu Yargıtay kararının, sanıklara yüklenen suçtan sonraki bir zamanda
üretildiği ortadadır. Üstelik bu içtihat, duruşmanın 19-23.06.2017 günleri ara-
sındaki ilk oturumlarından sonraya denk gelecek biçimde 14.07.2017 günü
üretilmiştir ve 19.09.2017 günlü ikinci oturum öncesi sanık müdafilerince sa-
vunmalarının dayanağı olarak dosyaya sunulmuştur. Bu içtihada, savunma
makamının, “yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığını” ortaya koymak için
dayanırken, mahkumiyet hükmü kuran ilk derece mahkemesinin, sadece
suçun unsurları bakımından değil, “silahlı terör örgütünün varlığı, yapısı ve iş-
leyişine” ilişkin değerlendirmeler bakımından “sayfalarca alıntı yaparak” gön-
dermelerde bulunduğu anlaşılmaktadır.

İddianame ile dayanak yapılan Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumi-
yet hükmü 16.06.2016 günlü olmakla, 15.07.2016 günü yaşanan darbe giri-
şimi öncesine denk düşmektedir. Ancak, darbe girişimi gerçekleştiğinde henüz
kesinleşmediği anlaşılmaktadır, belki de “gerekçeli kararı bile yazılmamış” bir
dava dosyası içinde “ne olduğunu”, dosya ile ilgili olmayan kişilerin bilmesi
ve buradan yola çıkılarak sanıkların ortada varlığı hukuken kabul edilmiş bir
örgütün bulunduğu bilgisi ile düşünüp davranması beklenilebilir mi?
Bozma ilamında ise, 24.04.2017 günlü kendi içtihadı ile FETÖ/PDY silahlı
terör örgütü hakkında yapılan tarihi değerlendirmeye gönderme yapıldığı bel-
lidir.
Söz konusu kararlardan önce açılan ancak hükme bağlanamayan davaların
dayanağı olan iddianamelerde söz konusu örgütün varlığının ileri sürüldüğü
ve amaçları hakkında pek çok bilgilerin verildiği de doğrudur. Hatta, her biri
gazeteci olan sanıkların bu iddianameleri okumuş, örgütün nihai amacının ül-
kenin anayasal düzeninin değiştirilmesi olmasına ilişkin iddia ve yorumlardan
haberdar olması da oldukça yüksek bir olasılıktır.
Ancak, sözü edilen iddianamelerde, örgütün “silahlı” oluşunun kanıtı olarak,
örgütün üyelerinin sızdığı iddia edilen emniyet ve silahlı kuvvetler mensupla-
rının elleri altında görevleri nedeni ile kendilerine tevdi edilmiş silahların bu-
lunmasının gösterildiği unutulmamalıdır. Tüm Türkiye, FETÖ/PDY denen
yapının elinin altında gerçekten silah olduğunu 15.07.2016 günü yaşanan
darbe girişimi ile öğrenmiştir.

Hal böyleyken, gazetecilerin hem söz konusu örgütsel yapının “silahlı” ve “terör
amaçlı” olduğunu, hem de belli bir zamanda darbe yapacağını bildiklerini kabul ederek,
darbeye giden süreçteki hazırlıkları (?), “sıradan/mutad muhalefet faaliyetleri gibi sun-
makla” ve “örgütü sempatizanları gözünde meşru göstermeye çalışmakla” itham ve
mahkum edebilmek, inandırıcı ve adil bir tutum gibi gözükmemektedir. Hele ki, sa-
vunma makamının,  “geniş halk kitleleri” olduğu ileri sürülen sempatizanların, Can Er-
zincan TV gibi internet üzerinden yayın yapan ve kolaylıkla erişilemediği için sınırlı
sayıda kişi tarafından  izlenebilen bir yayından nasıl etkilendiğine ilişkin sorusunun ge-
rektirdiği araştırılma yapılmamış iken?  

Tam bu noktada, bozma ilamı ile, ifade özgürlüğüne sahip çıkıldığı ve çok sert eleş-
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tirilerin ve aykırı düşüncelerin dahi “şiddet içeren davranışlarla sergilenmediği, şiddeti
öven ya da teşvik eden bir içerik taşımadığı sürece” korunması gerektiği kabul edildiğine
göre; sanıklara yüklenen suç tipleri bakımından da geçerli olan “normun cezalandırdığı
eylemlerin düşünce ve ifadeler değil ve fakat düşüncelerin gerçekleştirilme yöntemleri
olduğu” kuralına bağlı kalınarak hukuki değerlendirme yapılması gerektiğini anımsa-
malı.

Sanıkların düşünceleri değil, düşüncelerini gerçekleştirme yöntemleri yargılanı-
yorsa; bu yöntemler nelerdir? 

Sanıkların düşünmesi, düşünce, inanç ve kanaatlerini toplumla paylaşmak üzere
yazı yazıp konuşması, bunları basın yolu ile yayması, suç olmadığına göre; yazı ve söz-
lerin içeriğinin “eleştiri” içerdiği, eleştirinin de TCK md 26 uyarınca hukuka uygunluk
nedeni olduğu ortadayken; Yargıtay bozma ilamındaki anlatım da dikkate alındığında,
geriye tek bir şey kalmaktadır: İfade hakkının kullanılma zamanı. Bu hak, darbe girişimi
öncesinde kullanılmıştır. Silahlı terör örgütünün darbe yapma olasılığının çok yüksek
bir olasılık olduğunun “bilindiği”, “konuşulduğu”, “tahmin edildiği” hassas bir zamanda
bu ifadelerin kullanılması, “düşüncenin gerçekleştirilme yöntemi” olarak suç şüphesi
oluşturmaktadır. İthamın ve cezalandırmanın nedeni budur. Böyle bir zamanda ifade
hakkı kullanılırken muhalefet yapılması, eleştiri hakkının kullanılması; darbeye zemin
hazırlayan, darbeye kışkırtan, darbe yapılmasını makul ve mazur gösteren etkiler yara-
tabilir ve bu tür sonuçlara yol açabilir. … Öyle mi?

Bu noktanın açık açık konuşulup tartışılması gerekir ki, düşünceden suça, ifade
hakkını kullanandan teröriste, terörizme ve cezalandırıp özgürlüğünden yoksun bırak-
maya nasıl ulaşılabileceği çözümlenebilsin. Bu açıklık sağlanmadığı sürece, ifade özgür-
lüğünün kullanımından suç ve ceza üretiminin nasıl sağlandığı hem belirsiz, muallak
kalacak, “adına” hüküm kurulan ulus, tam olarak aydınlatılamamış olacaktır. Ayrıca,
bu belirsizliğin, ifade hakkını kullanmak isteyen diğer insanlar ve toplumun bütünü üze-
rinde yaratacağı etkinin demokratik toplum düzenine vereceği zararların giderilemez ni-
telik taşıdığı da dikkate alınmalıdır.

En önemlisi ise, bu tür belirsizliklerin hukuk düzeninde barındırılmasına göz yu-
mulması, adli makamların hukuki düzenlemeleri amaç dışı kullanabilmesine olanak sağ-
layacaktır. İşte bu olanak, temel kurallar yerine istisnai kuralların geçmesine, kamu
düzeninin tam ve istikrarlı biçimde işleyişine engel olan sapmalara yol açmaktadır.   Hu-
kukçuların öncelikli görevinin hukuk birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak için mücadele
etmek olduğu kabul ediliyorsa, belirsizliklerin giderilmesinin daha fazla geriye bırakıl-
maması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sanıkların savunması başından beri aynı teze dayandırılmaktadır: “Bu davada
‘darbe değil, fikir ve ifade’ yargılanmaktadır.” Bu tez çürütülmeden mahkumiyet kararı
verilememesi gerekirdi. İşte bu noktada, bizleri, TCK md 220/6-7 ile düzenlenen suç
tiplerinin uygulanması bakımından, “suçta ve cezada kanunilik” ve “hukuki öngörüle-
bilirlik” ilkelerinin açıkça ihlal edildiği bir alan ile karşı karşıya bırakmaktadır. Venedik
Komisyonu Raporu 11-12.03.2016 günlerinde gerçekleşen 106. genel kurulunda, TCK
md 216, 299, 301, ve 314 ile ilgili sorunlu uygulama geçmişine sahip düzenlemeleri
ele almıştır . 

52 Avis sur les Articles 216, 299, 301 et 314 du Code Pénal de la Turquie, Commission Européenne pour la démocratie par le droit (Commis-

sion de Venise) CDL-AD(2016)002, Avis n 831/2015, 15 Mart 2016 ; http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2016)002-f (15/5/2016)
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V. SONUÇ
Düşman ceza hukukunun “Türkiye serüveni”53 içindeki uygulamalardan, “darbe

girişimlerine karşı demokrasiyi koruma ve terörle mücadele uğrunda üretilen yeni bir
örneği” ile karşı karşıyayız. Gazeteciler, konumlarına ve kendilerine yüklenen “yazı yaz-
mak”, “konuşmak”, “gazete yayımlamak”, “televizyon programı yapmak” gibi, eylem-
lerinin, teşebbüs suçunun tipikliğine uymadığı açık biçimde ortada iken, iktidara
getirdikleri ağır eleştiriler nesnel olarak değerlendirilememiş, ABD’nin sanık başkanla-
rından Bush’un konuşmalarında defalarca belirttiği “Ya bizimlesiniz, ya da teröristlerle”54

yaklaşımından esinlenen yerli bir uygulama ile, kurgusunun getirdiği risklerin farkında
olan Jakobs’un de dediği gibi, “daha az yurttaş, daha çok düşman” olarak ölmeye terk
edilmişlerdir.55 Bireysel başvuru yolunda davanın tutuklu sanıklarından sadece biri (Meh-
met Hasan ALTAN) hakkında yapılan hak ihlali tespiti ile kurulan bir beraat hükmü ile,
hukukun üstünlüğü bakımından sağlanan umut verici gelişme dahi, derece mahkeme-
lerinin Anayasa md 153 ile emredilen AYM kararlarının bağlayıcılığı ilkesine uyulmaması
karşısında ciddi bir yara almıştır. Bugün için derece mahkemelerinin AYM kararlarına
uymaması, artık hiç kimseyi şaşırtmayacak “sıradan bir haber”, “olağan hukuki seçe-
neklerden biri” olarak karşılanabilecektir. 

Tüm bunlara karşın, hukukçulara düşen, hukuk devleti ilkesine sahip çıkarak, ifade
özgürlüğünün varlığını ve onun yılmaz savunucuları olan gazetecilerin yaşam hakkını
ve onuru koruyarak toplumsal savunmayı ayağa kaldırmaktır. Umarım ki Yargıtay, yap-
tığı incelemeyi bu kez salt yüklenen suçun unsurlarını ele almakla sınırlı tutmaz ve sanık
müdafilerinin en baştan beri işaret ettiği muhakeme hukuku ile ilgili hukuka aykırılıkları
değerlendiren bir yaklaşımla gerçekleştirir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın yü-
rürlükte olduğunu herkese göstermenin en şahane yollarından biri olsa gerektir. Umarız,
bu rapordaki görüş ve değerlendirmelerimiz, “subliminal” ya da “gerçeküstü” ya da
“gerçek dışı” bulunmaz ve dikkate alınır. Çünkü, Ökçesiz Hocamızın, Dworkin’e gön-

53 Şanlı, Denizer; “Düşman Ceza Hukuku (Kaynaklar, Kuramsal Çerçeve, Eleştiriler)”, 1. Baskı, NotaBene yayını, Istanbul, 2019, s. 14.
54 Oyan Altuntaş, Ekin; “Terörizme Karşı Savaş Stratejisi”, İmge, Ankara, 2009, s. 291.
55 Jakobs, Günther; “Feindstrafrecht? Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtlichkeit” HRRS 8-9/2006, s. 294). “Düşman Ceza

Hukuku? Hukukiliğin Şartlarına Dair Bir İnceleme” (çeviren: Cemil Ozansü),  ), -Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza

Hukuku Serisi (8), Seçkin, Ankara, 2008 içinde-, s. 491.
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derme yaparak söylediği gibi: “Bir düşman ceza hukuku’nun yasalarla insanı kişi ol-
maktan çıkararak bir av hayvanına dönüştürmesine izin veremeyiz. Bu tehdidi çocuk-
larımıza bir hukuk mirası olarak bırakamayız. Demokratik ceza hukuku tasarımı, temel
hakların ve özgürlüklerin tüm insanlarca doyasıya yaşanabileceği bir hukuk düzeninin
tanımlayıcı kavramı olarak benimsemek zorundayız.”56 Söylenecek yeni bir şey yok.
Eski kötü alışkanlıklarımızı terk etmek zorundayız. Rapora konu dava, eski kötü alışkan-
lıklarımızın demokrasi düşüncesi ve hukuk devleti ilkesinin daha fazla yıpratılamayaca-
ğını bir kere daha göstermektedir. 

56 Ökçesiz, Hayrettin; “ ‘Düşman Ceza Hukuku’ Düşüncesinin Eleştirisi”, -Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza

Hukuku Serisi (8), Seçkin, Ankara, 2008 içinde-, s. 559-560.
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