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Anayasa Mahkemesi ve Zaman: 12 Eylül Davaları1 

AYM’ye bireysel başvuru alma yetkisini veren 2010 değişikliklerinin bir yandan 
da Geçici 15. maddeyi kaldırdığı için 12 Eylül darbesi dönemde işlenen 
suçların soruşturmalarının önünü açacağı düşünülmüştü. Çok sayıda işkence 
mağduru, savcılıklara başvurarak ilgililerin soruşturulup, cezalandırılmasını 
talep ettiler. İlginç bir tesadüf, AYM’nin zamanla ilgili ilk önemli testi de bu 
davalar aracılığıyla gerçekleşti. AYM, bu başvurulara bu dönemde işkence ve 
kötü muamele gördüğü iddiasında bulunan başvurucuların başvurularını seri 
olarak reddederek cevap verdi. İlgili başvurular, iç hukukta reddedildikten 
sonra dikkate sunulduğu takdirde AİHM tarafından incelenecek. 2  Ancak, 
AYM’nin bu ve benzeri davalardaki incelemesi hem akademik hem de hukuki 
açıdan ilgi çekici.  

AYM, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 3 farklı başvuruda 12 Eylül 
1980 Askeri Darbesi sonrasında işkenceye uğradığını iddia eden kişilerin 
zamanaşımına uğrayan soruşturmalarına ilişkin itirazlarını zaman bakımından 
yetkisiz olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.3  

AYM 1. Bölümün kabul edilemezlik kararı verdiği Abdullah Aydar 
başvurusunda, başvurucu 12 Eylül sonrasında biri 1980, biri 1981 ve biri de 
1985 yıllarında olmak üzere üç farklı gözaltında toplam 74 gün işkence 
gördüğünü ileri sürmüştür. 30.4.2012 tarihinde bu şikâyetini Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına sunan başvurucunun şikâyeti, görevsizlik kararıyla 
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Başsavcılık lehe olan 765 
Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca zamanaşımı süresinin 
10 yıl olduğu ve “somut olayda 765 sayılı Kanun’un 104 ve devamı 
maddelerinde düzenlenen zamanaşımını durduran ve kesen sebeplerin de 
bulunmadığı, Anayasa’nın geçici 15. maddesine göre, Milli Güvenlik Konseyi 
ve bu Konsey’in yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin ve Danışma 
Meclisi’nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai takibatın 
yapılamayacağının belirtildiği,  şüphelilerin Anayasa’nın geçici 15. maddesi 
kapsamında dokunulmazlığa sahip olan kişilerden olmadığı, bu nedenle 
haklarında zamanaşımı sürelerinin işlediği, şüpheliler hakkında 1990 yılında 
zamanaşımı süresinin dolduğu…” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına 
karar vermiştir. Başvurucunun yaptığı itiraz Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından reddedilmiş, bu karar başvurucuya 26.12.2012 tarihinde tebliğ 
edilmiştir.4  

AYM, gözaltı işlemlerinin ve başvurucuya yapıldığı iddia edilen kötü 
muamelelerin Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisinin 
başladığı 23.9.2012 tarihinden önce meydana geldiği anlaşıldığından 
başvurunun, diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin “zaman 
bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.5 

AYM’nin İkinci Bölüm, Üçüncü Komisyonu tarafından verilen bir karar ise 
sorunun derece mahkemeleri tarafından nasıl görüldüğünü daha net olarak 
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ortaya koymaktadır. Bu başvuruda 6 , işkence mağduru olduğunu söyleyen 
başvurucuya Perşembe Cumhuriyet Savcılığı, işkencenin gerçekleştiği tarihte 
AİHM’in zorunlu yargı yetkisi geçerli olmadığı için ilgili döneme AİHM 
içtihatlarının uygulanamayacağını belirterek cevap vermiştir. 7  Başsavcılığa 
göre suç zamanaşımına uğramıştır. AYM, işkence değerlendirmesi 
bakımından olayın AYM’nin zaman bakımından görevine girmediğine karar 
verilmiştir. Kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar bakımından ise; kararın 
keyfi olmadığı, başvurucunun iddialarının detaylı bir şekilde incelendiği bu 
nedenle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğunu karara bağlamıştır.8 
Görüldüğü gibi AYM esasa ilişkin ödevle, soruşturma ödevini ayırmış ama 
sadece suçun zamanaşımına uğramasına ilişkin yapılan incelemenin 
soruşturma ödevinin yerine getirilmesi bakımından yeterli olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Aynı yaklaşım daha sonra başka bir kararda daha tekrarlanmıştır.9 

AYM’nin geçmişe yönelik içtihadı, sadece 12 Eylül ihlalleri ile de sınırlı 
değildir. Genel Kurul tarafından karara bağlanan Aligül Alkaya ve Diğerleri 
başvurusunda; başvurucu 2003 yılında sorgu sırasında işkence gördüğünü 
iddia etmiştir. Yargıtay, açılan davanın zamanaşımına uğradığına 18.3.2010 
tarihinde karar vermiştir. AYM, nihai kararın 23.9.2012 tarihinde verilmesi 
nedeniyle zaman bakımından yetkisiz olduğuna karar vermiştir. 10  Bu 
başvurunun AİHM önünde başarı şansı çok yüksektir. Bu kararın da gösterdiği 
gibi AYM, 23.9.2012 tarihinin öncesinde kesinleşmiş hiçbir işkence, yaşam 
hakkı ihlaline ilişkin yetkili olamayacağını düşünmektedir. Bu durumun, 1980li 
ve 1990lı yıllarda gerçekleşen ve 23.9.2012 öncesinde kesinleşen ağır insan 
hakları ihlallerinin AYMnin görev alanında dışında kaldığı şeklinde anlaşılması 
gerekir.  

Anayasa’nın 148. maddesinde yapılan değişiklikte ana hedefin AİHS 
ihlallerinin engellenmesi olduğu 11  hatırlandığında bunun çelişik bir sonuç 
olacağı ortadadır. İşin ilginç yanı, AYM esasen içinde bulunduğu normatif 
sistemin bir parçası olarak yorum yaparken, AİHM bu değerlendirmeyi 
dışarıdan yapmaktadır. Bu nedenle, AYM’nin zamanaşımı kuralının ve ilgili 
kararın hukuka uygunluğu denetleme ihtimali aslında AİHM’den daha fazladır. 
Ne var ki, AYM bu yolu takip etmemiştir.  

AYM’nin Zaman Bakımından Yetkisi 

AYM, Bölüm ve Komisyon zamanaşımı kararlarında önemli bir farklılık 
bulunmaktadır. Bölüm kararı, işkence iddiaları ile kovuşturma açılmaması 
sorunu arasında bir fark görmemiş başvuruyu zaman bakımından kabul 
edilemez bulmuştur. Komisyon kararları ise işkence iddiaları açısından zaman 
bakımından yetkisizlik kararı vermiş, kovuşturma açılmamasına ilişkin 
bölümde ise zamanaşımı incelemesine dayanarak şikayetin etkili bir şekilde 
incelendiği için “açıkça dayanaktan yoksunluk” gerekçesiyle kabul 
edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır. Her ne kadar Bölüm kararı, 5 yargıç 
tarafından alınmışsa da AİHM içtihadı ile uyumlu olan yaklaşım, Komisyon’un 
yaklaşımı, yani işkence iddialarında esasa ilişkin yükümlülükle usule ilişkin 
yükümlülüğün ayrı ayrı incelenmesidir. Ancak Komisyon bu incelemesini 
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yaparken Devletin etkili soruşturma ödevini ayrıntılı incelememiş sadece 
zamanaşımı konusundaki kararı yerinde görmüştür.  

Bu saptama bir kaç açıdan önemlidir. AYM, zaman bakımından yetkisiz 
olduğunu saptadığı başvurularda “Bu hüküm gereğince Anayasa Mahkemesi, 
23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine 
yapılacak bireysel başvuruları inceler. Dolayısıyla Mahkeme’nin zaman 
bakımından yetkisi ancak bu tarihten sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar 
aleyhine yapılan bireysel başvurularla sınırlıdır. Kamu düzenine ilişkin bu 
düzenleme karşısında, anılan tarihten önce kesinleşmiş nihaî işlem ve 
kararları da içerecek şekilde yetki kapsamının genişletilmesi mümkün değildir” 
ifadelerini kullanmaktadır.12  

Buradan çıkan sonuç şudur; eğer olay 23.9.2012 öncesinde gerçekleşmiş ve 
fakat buna ilişkin soruşturma daha sonraki bir tarihte karara bağlanmışsa 
AYM, sadece soruşturmaya değil aynı zamanda olaya da bakacaktır. Somut 
bir olayla açıklamak gerekirse; 28 Mart 2012’de, yani henüz AYM bireysel 
başvuru almaya başlamadan önce gerçekleştirilen bir toplantıya ilişkin dava 
süreci 18.7.2013 tarihinde bittiğinde, AYM 28.3.2012 tarihinde toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı ve işkence yasağının ihlal edilip edilmediğini 
incelemiştir.13 AYM’nin incelemesi sadece olayın soruşturma kısmına ilişkin 
değildir. AYM bireysel başvuru almaya yetkili olmadığı dönemde gerçekleşen 
olaya ilişkin esastan da ihlal bulmuştur.  

Bu açıdan bakıldığında, AYM’nin zamanaşımına uğramış başvurular 
açısından ikili bir ayrıma gideceğini varsaymak mümkündür. Eğer hem olay, 
hem de olaya ilişkin zamanaşımı kararı kritik gün olan 23.9.2012 öncesinde 
gerçekleşmişse AYM bu başvuruyu incelemeyecektir. Eğer, olay 23.9.2012 
öncesi gerçekleşmiş ve fakat zamanaşımı bu tarihten sonra dolduysa 
muhtemelen AYM’nin hem olayı hem de olaya ilişkin soruşturmayı ve 
zamanaşımı kararını da incelemesi gerekecektir.  

765 sayılı TCK’de öldürme suçu açısından 20 yıllık dava zamanaşımı 
bulunduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de 1990’larda gerçekleşen yaşam hakkı 
ihlallerinin 23.9.1992 tarihi ve sonrasında olanlarının AYM’de inceleneceği, 
öncesinde olanların ise reddedileceği sonucu çıkarılabilir. Bu yaklaşım 
nedeniyle aynı dönemde gerçekleşen işkence fiillerinin tamamı ise 
zamanaşımına uğrayacak ve buna ilişkin başvurular AYM tarafından 
reddedilecektir.  

AYM’nin bu içtihadı, bir olumlu bir olumsuz yönden Strazburg içtihadından 
ayrılmaktadır. AİHM ihlale vücut veren olayın kritik gün 14  öncesinde 
gerçekleştiği vakalarda, vakada devletin ihlali gerçekleştirip 
gerçekleştiremeyeceğini incelemeyeceğini ancak kritik gün sonrasında usule 
ilişkin bir ihlal iddiası varsa koşulları mevcutsa bu iddianın incelenmesinin 
mümkün olabileceğini belirtmektedir. AYM, kritik gün öncesinde gerçekleşen 
bir olaya ilişkin olarak kritik gün sonrasında nihai karar verilmesi halinde 
başvurunun tamamını inceleyeceğini belirterek AİHM’den daha koruyucu bir 
yöntem geliştirmiştir. Bu yaklaşım hukuken değilse de hukuk siyaseti 
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açısından anlaşılabilir. Eğer AYM, bu yöntemi kabul etmese ilk 3-4 yıl önüne 
gelen başvuruların hepsini reddedecek, kuruluş amacıyla tamamen çelişik bir 
sonuç ortaya çıkacaktı. 

Burada şu ayrımı da not etmek gerekir. Olaya uygulanacak hukuk açısından 
23.9.2012 kritik gün değildir. Bu tarih öncesinde gerçekleşen bir olayda da 
derece mahkemeleri aynı Anayasa hükümlerini uygulamak zorundaydı. Bu 
tarih, sadece yetkiye ilişkin bir kritik tarihtir. Bununla birlikte, aşağıda 
açıklanacağı üzere AİHM esas ve yetki açısından kritik gün konusunda büyük 
bir fark görmemektedir.15 

AYM’nin Strazburg içtihadından olumsuz olarak ayrıldığı nokta ise daha 
çarpıcıdır. AİHM, kritik gün öncesinde gerçekleşen maddi ihlalin kritik günden 
sonra gerçekleşen usuli ihlalden ayrı olduğunu; ilkini inceleyemese bile 
ikincisini incelenebileceğini söylemektedir. AYM ise bu ayrımı yapmaksızın 
başvuruları reddetmektedir.  

Bugüne kadarki içtihattan AYMnin zamana ilişkin yetkisi hakkında şu sonucun 
çıkması mümkündür: 

 

23.9.2012 
sonrası olaylar 

23.9.2012 öncesi 
olay  

23.9.2012 
sonrası kesinleşen karar 

23.9.2012 öncesi 
olay 

23.9.2012 
öncesinde kesinleşen 
karar 

Hem esas hem 
usul bakımından 
incelenir 

Hem esas hem 
usul bakımından 
incelenir 

Ne esas ne usul 
açısından incelenebilir 

İstisna 

Bu temel kuralın zaman bakımından istisnasının olup olmayacağını 
denetlemek açısından iyi bir fırsat çok yakın tarihte AYM’nin önüne gelmiştir. 
Genel Kurul tarafından karara bağlanan Zeycan Yedigöl başvurusunda, 
başvurucunun oğlu 10.4.1981 yılında gözaltına alındıktan sonra 
kaybolmuştur. Aile; çeşitli idari makamların yanında, adli makamlara da 
başvuruda bulunmuştur. Soruşturmaların tamamında kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar (KYOK) verilmiştir. 1986 yılında başlatılan birinci 
soruşturma hakkında zamanaşımı nedeniyle 14.7.2000 tarihinde KYOK 
verilmiş, Başvurucunun 2012 yılında yaptığı ikinci suç duyurusu da aynı 
gerekçeyle 2.5.2012 tarihinde KYOK ile sonuçlanmıştır. Bireysel başvuruya 
konu olan, son başvuru ise yeni tanıklar bulunduğunu ve “12 Eylül 1980 
Askerî Müdahalesi” lideri Ahmet Kenan Evren ve komuta kademesi ile 
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Müdürü T.S. ve anılan Şubede 
görevli polislerin sorumlu olduğunu ileri sürmüştür.16  

Olay bir kayıp vakası olduğu için süregelen ihlal olması, yıllarca yargılama 
yasağı olduğu için ve yeni tanıklar bulunduğu için soruşturmanın canlanması 
olasılığı, başvurucunun önündeki hukuki ve fiili engellerin kalkması, zorla 
kaybetmenin Anayasa’nın kurucu ilkelerine aykırı olması ayrı ayrı veya 
kümülatif bir şekilde AYM’nin süreye ilişkin bu katı tutumunun gözden 
geçirilmesini mümkün kılabilirdi.  

AİHM özellikle son 10 yıl içerisinde süreye ilişkin bu başlıklara ilişkin çeşitli 
istisnalar geliştirmiştir. AYM, bu kararların bir kısmına kararda geçerken yer 
vermiş ama hiçbirini tartışmamıştır. Örneğin, AYM Varnava ve Diğerleri 
kararına17 atıfla “Kaybolma “anlık” gerçekleşen bir eylem veya olay değildir. 
Tam aksine kaybolan kişiye ne olduğuna dair bilginin bulunmadığı, belirsizliğin 
devam ettiği çelişkili bir durum söz konusudur. Devletin etkili soruşturma 
şeklindeki usul yükümlülüğü, himayesi altındayken kaybolan kişinin nerede 
olduğunu ve akıbetini açıklamadığı sürece potansiyel olarak devam eder. 
Dolayısıyla gerekli soruşturma yapmamayı sürdürme, nihayetinde kişinin 
öldüğü kabul edilecek olsa bile, devam eden bir ihlal olarak görülebilir” 
saptamalarını yapmış ama bu saptamayı verili olaya hiç uygulamamıştır.18 
AYM, yine AİHM’in bir kararına 19  atıfla “yargılama veya mahkûmiyet 
zamanaşımına uğratılarak bu tür suçlamalar sonuçsuz bırakılmamalı ve böyle 
davalarda af veya bağışlama gibi koruyucu önlemlerin alınmasına izin 
verilmemelidir” demekte ama neden bu başvuruda izin verilmesinin meşru 
olduğunu tartışmamaktadır. Soruşturmanın yeniden canlanması konusunda 
ise AİHM kararlarına atıf yapılmamakla birlikte bunun ilkesel olarak mümkün 
olabileceği belirtilmiş20 ama bu olayda neden bunun mümkün olmadığı hiç 
tartışılmamıştır. Nihayet, fiili ve hukuki engeller açısından; başvurucu, 
Anayasa’nın yürürlükten kaldırılan geçici 15. maddesinin zamanaşımını 
kestiğini, insanlığa karşı işlenen suçlarda ve işkence suçlarında zamanaşımı 
sürelerinin işlemeyeceğini ileri sürmüş ama bu husus da AYM tarafından 
değerlendirilmemiştir.  

Bir şekilde tüm bu sorunlar gündeme gelmesine rağmen bir ilke kararı olması 
gereken başvuru, Genel Kurul tarafından “Anayasa Mahkemesinin önceki 
kararlarında da belirtildiği üzere daha önce başvurulduğu ve reddedildiği için 
başarılı olunmayacağı belli olan başvuru yoluna, yeni bir delil ileri sürmeksizin 
bireysel başvuruların incelenmeye başlandığı tarih olarak belirlenen 23/9/2012 
tarihinden sonra tekrar başvurulması sonucu verilen ret kararı üzerine yapılan 
bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisi 
kapsamında olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir” 21  gerekçesi ile 
reddedilmiştir.  

AYM’nin yanıldığı ana nokta şudur. AYM’ye göre tüm ihlal iddiaları, ihlal 
ettikleri hakka, ihlalin oluştuğu koşullara bakılmaksızın aynı kural ve ilkelere 
tabidir. Bunun sonucu olarak, AYM, ağır insan hakları ihlalleri bir şekilde 
kapatılırsa bir daha açılamayacağını düşünmektedir. Bu yaklaşıma göre 
2007de gerçekleşen bir olay 2010da affa uğrasa AYM buna bakamayacak 
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ama 1995te gerçekleşen bir olay 17 yıl yargı önünde incelense AYM bu olayı 
inceleyebilecektir. Bu durumun ne kadar tutarsız bir sonuca yol açacağı 
açıktır. Bu tutarsızlığın sebebi, AYM’nin ihlalin gerçekleşmesine ilişkin ana 
ihlalle, bu ihlali soruşturmaya ilişkin usul ihlalini birbirinden ayırmamasıdır. 12 
Eylül başvurularının konusu, aslında bu dönemdeki ihlalin kendisi değil, bu 
döneme ilişkin ilk defa soruşturma imkanı doğduğunda bu soruşturmanın 
yapılması hakkındadır. İkinci ödev, insan hakları hukukunda ilkinden özerk bir 
nitelik kazanmıştır. İnsan hakları/zaman ilişkisi yeni bir kavram olmayıp, başta 
AİHM olmak üzere yıllardır uluslararası denetim organlarının farklı senaryolar 
geliştirdiği bir alandır. AYM, tüm bu tartışmaları içtihadında dışlamıştır. Bunun 
sonucu olarak, AİHM’de kabul edilip ihlal edilme potansiyeli olan başvurular 
AYM tarafından otomatik olarak reddedilmesi ihtimali vardır. Bununla birlikte, 
AİHM’e gidecek başvuruların zorunlu olarak AYM’yi bu içtihadı dikkate almaya 
zorlayacağı şüphesizdir.  
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