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Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız darbe girişiminin soruşturulması 
için uluslararası araştırma komisyonu kurulması çağrısı 

 

Birleşmiş Milletler Antlaşması, Avrupa Konseyi Statüsü  ve Helsinki Nihai Senedi   
rehberliğinde, 

Birleşmiş Milletler Antlaşması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, ve Medeni ve 
Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahil 
olmak üzere ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerinin amaç ve ilkelerini ve tüm 
devletlerin insan hakları ve temel özgürlükleri korumakla yükümlü olduğunu 
anımsatarak, 

Yine Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 4. Maddesi ile Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 15. Maddesi uyarınca bu hakların olağanüstü hal dahil 
hiç bir şart altında askıya alınamayacağını anımsatarak, 

15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası insan hakları konusunda yaşanan ciddi 
gerileme ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde insani hukukun çiğnenerek rastgele 
adam öldürülmesi ve sivillerin hedef alınması karşısında alarma geçerek, 

Uluslararası insani hukuka yönelik ciddi ihlaller, Türkiye hükümeti adına hareket eden 
devlet yetkililerince işlenilen insan hakları ihlal ve istismarları karşısında, bu ihlal ve 
istismarların daha da ileri götürülmesine uygun zemin hazırlayan cezasızlık kültürüne 
tepki göstererek, 

Hükümetin reel veya algı ürünü politik rakiplerine ve muhalif görüş sahibi herkese, 
özellikle de normal şartlarda otoriterliğe kaymaya karşı yapısal direnç sağlayan 
kurumlara ve İslami düşünür Fethullah Gülen’in öğretilerinden ilham alan sosyal 
grup/harekete karşı daha radikal baskı yöntemlerine başvurmak için 15 Temmuz 2016 
darbe girişimini durmaksızın sömürmesi nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirerek, 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), 

 

- Avrupa Komisyonu´nun AB-Türkiye demecinde yer alan son İlerleme Raporu’na 
binaen,i 

- BM İnsan Hakları Komiserliği Bürosu’nun, Türkiye’nin Güneydogusuna ilişkin 
insan hakları durum raporuna binaen,ii 
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- BM Özel raportörün, düşünce ve ifade hürriyetinin korunması ve desteklenmesi 
konulu raporuna binaen- Türkiye Misyonu (A/HRÇ/35/22/Add.3),iii 

- BM İstemsiz ve Zor Kullanılarak Ortadan Kaybolma Çalışma Grubunun 
hazırladığı rapora binaen (A/HRÇ/33/51/Add.1),iv 

- BM Özel Raportörün, yargısız, özet ya da keyfi  infaz üzerine yazdığı Türkiye 
raporuna binaen (A/HRÇ/29/37/Add.4)v 

- BM İşkence Karşıtı Komite’nin nihai gözlemlerine binaen (CAT/C/TUR/CO/4), 

-         BM Keyfi Tutuklama Calisma Grubu´nun Görüslerine binaen (Nr.38/2017, Nr. 
41/2017), vi 

- Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komserinin, Türkiye’de olağanüstü hal yönetimi 
adı altında alınan önlemlerin insan haklarına yansıması konulu bildirisine binaen, 

- Avrupa Konseyi’nin 2016 Türkiye Raporu’na binaen,vii 

- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin “Türkiye´de Demokratik Kurumların 
İşleyişi” isimli raporuna binaen,viii 

- ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu’na binaen,ix 

- Birleşik Krallık Parlamento Kaydına binaen,x 

- Birleşik Krallık Avam Kamarası Kütüphanesi’nin, “Türkiye´de Politik Durum ve 
İnsan Hakları” isimli raporuna binaen,xi 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, “Türkiye´de Darbe Sonrası Açık Çek: İşkence 
Karşıtı Teminatların Askıya Alınması” isimli raporuna binaen,xii 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Ülke raporuna binaen,xiii 

- Sınır Tanımayan Gazeteciler’in, 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne 
binaen,xiv 

- Vatandaşsızlık ve Enkluzson Enstitüsü’nün yayınladığı politika belgesine 
binaen,xv 

- Stockholm Özgürlük Merkezi (SCF) tarafından yayınlanan “Süpheli Ölümler ve 
Intiharlar” isimli rapora binaen, xvi 

-     SCF tarafından yayınlanan “Türkiye´nin Keyfiliğe Düşüşü: Hukukun Üstünlüğünün 
Sonu” isimli rapora binaen,xvii 



	

Journalists and Writers Foundation 
56 W45 Street 4th Floor 

New York, NY 10036   Tel: 1(646) 838-4882        www.jwf.org 

 
 

	

- SCF tarafından yayınlanan “Türkiye´de Kadınların Hapsedilmesi: Sistematik 
Zulüm ve Korku Kampanyası” isimli rapora binaen,xviii 

- SCF tarafından yayınlanan, “Erdoğan´ın Değersiz Nefret Söylemi, Vaka 
Çalışması: Gülen Hareketi´nin Hedefe Konulması” isimli rapora binaen,xix 

- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın “Darbe Sonrası Türkiye: OHAL, İşkence ve 
Cezadan Muafiyet” isimli rapora binaen,xx 

- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, “Türkiye´de Kadın Hakları Saldırı Altında” 
isimli raporuna binaen,xxi 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, “Türkiye´de ve Yurtdisinda Egitime Saldiri” isimli 
raporuna binaen,xxii 

 

Şahit oluyor ki, 

 

A. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik düzenine 
karşı bir saldırı idi. Müteakiben Türk hükümeti tarafından ilan edilen OHAL yönetimi, 
insanların Fethullah Gülen’den ilham alan Hizmet Hareketiyle irtibatlı oldukları iddia ve 
algısı bazında, nefret kışkırtıcılığı, hunharca işlenen suçlar, kitlesel insan hakları 
ihlalleri, keyfi zulüm, kitlesel cezalandırmaya maruz kalmalarına neden olmuştur. 

B. Medyada sansür çok ileri noktalara ulaşmış ve 24 KHK ile binlerce STK 
kapatılmıştır. Bunun da ötesinde avukatların, gazetecilerin, hakim ve savcıların geniş 
çaplı bir zulme maruz bırakılmaları üzerinden hukukun üstünlüğü aşırı yara almış ve 
kötüleşmiştir. Bu durum Türk hükümetinin OHAL’i istismar ederek, muhalif olan herkesi 
korku ve sessizliğe mahkum ettiğinin açık bir ispatıdır. YARSAV gibi hakim ve savcı 
dernekleri kapatılmış ve mal varlıklarına ya el konulmuş ya da geri alınamaz bir şekilde 
dondurulmuştur. 

C. Halihazırda 2000’den fazla (4424 tanesi görevden alınmış olan) hakim ve savcı, 
513 avukat ve 234 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu bulunmaktadır. Yine, 867 avukat 
hakkında da soruşturmalar devam etmektedir. Bunların çoğu zayıfça temellendirilmiş 
terör suçlamalarıyla gözaltına alınmış durumda olup henüz mahkemeye 
çıkarılmamışlardır. 

D. Türk mahkemeleri gözaltı kararı verdiği kişilerin mal varlıklarını dondurma kararı 
alıyor. Bu da tutukluları ailelerine bakamaz hale getiriyor. Bunun da ötesinde yeni 
çıkarılan ferman kanunlarla savunma hakları ellerinden alınıyor. Tutuklulara gözaltı 
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sürecinin ilk beş gününde avukat izni verilmiyor. Gerektiğinde bu durum altı aya kadar 
uzatılabiliyor. Avukat izni verildiğinde de avukat-müvekkil mahremiyeti sağlanmıyor ve 
aralarında geçen konuşmalar çoğu zaman bir polis memurunun mevcudiyetinde 
gerçekleşiyor ve kaydediliyor. Belgelere polis tarafından el konulup kontol ediliyor. 

E. Türk mahkemelerinde bunların telafisini aramak nedeyse imkansız. Temel 
hakların ihlali sözkonusu olduğunda yetkili olan ve bireysel başvuru kabul eden 
Anayasa Mahkemesi de buna dahil. Hükümet yargı süreçlerini yavaşlatarak, adli ve 
idari kurumlara başvuruları askıya alarak ya da askıdaki davaları süresiz bir şekilde 
uzatarak iç hukukun tuektilmesini zorlaştırmış durumda. Ek olarak, zulüm ve haksız 
tutuklamalardan kaçarak Türkiye dışına çıkan kimseler için Türk Misyonları gerekli 
belgeleri sağlamadığından dolayı Türk yargısına başvuru yolu kapalı. 

F. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’na taraf olduğu için Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararları Türkiye için bağlayıcı. Ancak AİHM, kendisine 
yapılan çok sayıda başvuruyu iç hukukun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetti. 

G. Avrupa Yargı Konseyleri Ağı (ENCJ) Türkiye Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK)’nun ENCJ şartlarını karşılayamadığını, dolayısıyla Türk Yargısı’nın 
bağımsızlığının zedelendiğini ifade etti. 

H. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe gecesi “Allah’tan bir lütuf”  olarak nitelendirdiği 
darbe girişimini İslami düşünür Fethullah Gülen’in öğretilerinden ilham alan sosyal 
grup/hareketi kolektif olarak suçlamak, ve buna paralel olarak, kendisiyle aynı dürusta 
olmayan herkesi hapse atmak için istismar etmektedir. Bu amaç doğrultusunda yargı, 
Türk hükümetinin muhaliflerini sindirmede bir aracı haline gelmiştir. 

I. İnsan hakları ihlallerini inceleme ve raporlamaya, özellikle de hükümetin 
eylemleri ve ihlallerini eleştirmeye dönük her girişim, karşılığında “terörist”, “hain”, ya 
da “darbeci” kişi ya da kuruluş olmakla etiketlenme riski taşımaktadır. Sonuç olarak 
pek çok sivil toplum unsurları ve yerel aktörler Hizmet hareketiyle ilişkilendirilme 
korkusundan dolayı anlaşılır bir şekilde sessizliği ve otosansürü tercih etmek zorunda 
kalmıştır. 

J. Sistematik işkence ve kötü muamele dahil, ülke çapında hapishanelerde çok 
ciddi insan hakları ihlalleri bildirilmiştir. Buna ek olarak, hapishanelerde yaşanan 
şüpheli ölümlerin sayısında ciddi bir artış gözlenmiş, bu ölümleri yetkililer gerekli 
soruşturmaları yerine getirmeden acele bir şekilde intihar vakası olarak kategorize 
etmiştir. 

K. Temmuz 2016-Haziran 2017 arasında 12 zorla kaybetme vakası belgelenmiş 
olup, bu durum muhalefeti yıldırma ve susturmaya yönelik sistemli ve bilinçli bir 
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kampanyaya işaret etmektedir. Bu zorla kaybetme vakalarının bir kısmı gündüz vakti 
meydana gelmiş ve Türkiye’deki büyük şehirlerde hükümet adına hareket eden kolluk 
kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Aile üyelerinin kaybolma vakalarını 
soruşturma talepleri yetkililer tarafından görmezden gelinmiştir. Hizmet hareketiyle 
bağlı olduğu iddia edilen bireylerin kaçırılması, onlardan zorla, polis tarafından daha 
önceden hazırlanmış uydurma itirafnameler almaya yönelik olduğu gibi, muhalifler 
arasında korku atmosferi yaymayı da amaçlamaktadır. 

L. Darbe girişiminin sonrasında Türkiye’de evkadınları, gazeteciler, öğretmenler, 
akademisyenler, doktorlar, sağlık uzmanları ve iskadınları dahil, binlerce kadın Hizmet 
hareketine bağlı olmak suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bunların pek çoğunun işkence ve 
kötü muameleye maruz kaldığına dair sağlam kanıtlar mevcuttur. Üstelik çok sayıda 
insan hakları örgütünün raporlarında hapishanelerde hem kadınlara hem de erkeklere 
yönelik cinsel saldırı ve tecavüz vakaları genişçe yer almıştır. 

M. Kadınların hamilelik, doğum ve özellikle doğum sonrası dönemde 
gözaltı/tutukluluk ve tıbbi ihtiyaçların reddi dahil, ayrımcılık ve kötü muamele 
gördüğüne dair avukatlar, insan hakları aktivistleri ve aile üyelerinden gelen ciddi 
tanıklık ve ifadeler vardır. 

N. Bundan daha vahimi, Temmuz 2015-Aralık 2016 arasında Türkiye’nin 
Güneydoğu bölgesinde yürütülen askeri operasyonlarda hayatını kaybeden 1200 
bölge sakini arasında yüzlerce kadın, çocuk, ve yaşlı insanın olmasıdır. Buna ek 
olarak, Güneydoğu’da yerlerinden edilen ve sayıları 355,000 ile 500,000 arasında 
tahmin edilen Kürt kökenli vatandaşların büyük bir kısmını kadınlar, çocuklar, ve 
yaşlılar oluşturmaktadır . 

O. Kadınlara yapılan zulüm 18’den 86’ya kadar bütün yaş gruplarını 
kapsamaktadır. Yüksek eğitim gören, akademisyenlik, öğretmenlik, doktorluk, hakimlik 
ve savcılık gibi meslek sahibi kadınlar en fazla hedef alınan grup durumundadır. Ayrıca 
kadınların polis tarafından aranan eşlerini teslim olmaya ya da gözaltında iseler yalan 
ifade vermeye zorlamak amacıyla tutuklanma vakaları da artış göstermektedir. 

P. Türk medyasında yer bulan farklı raporlarda, hapisteki kadın sayısının Mart 
2016 itibariyle 6,616, Kasım 2016 itibariyle ise 7,894 öldüğü ortaya konulmuştur. 
Tutuklu yargılanan kadınların sayısı Mart ve Kasım 2016 arasında üç katına çıkarak 
1,157’den 3,235’e yükselmiştir. Türkiye’de şu anda hapiste tutuklu bulunan kadınların 
sayısının yaklaşık 17,000 öldüğü tahmin edilmektedir. 

Q. Adalet Bakanlığı’nın Ağustos 2017 verilerine göre 0-6 yaş arasında 660’dan 
fazla çocuk cezaevlerinde anneleriyle beraber tutulmaktadır. Hapiste bulunan 
çocuklardan 149 tanesi 0-12 ay arasında, 140 tanesi 1 yasında, 117 tanesi 3 yasında, 
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77 tanesi 4 yasında, 44 tanesi 5 yasında, 6 tanesi 6 yasında olup geriye kalan 11 
çocuğun yaşı bilinmemektedir. Yine aynı verilere göre hapiste anneleriyle birlikte 
tutulan 668 çocuğun 324’u kız ve 344’u erkektir . 

R. Türkiye’deki siyasi iktidar, özellikle de bizzat cumhurbaşkanı, çoğunlukla kısa 
dönemli siyasi kazanç elde etmek uğruna toplumdaki ayrılıkları derinleştiren ve 
kutuplaşmayı arttıran hoşgörüsüz, yabancı düşmanı ve nefret içeren söylemleri yaygın 
şekilde kullanmaktadır. Bunun sonucunda  temel insan hakları ve özgürlüklerle beraber 
Türk toplumunda sosyal kaynaşma, çoğulculuk ve bütünlük de zedelenmiş, devlet 
kurumları daha da siyasallaştırılmıştır. Savunmasız sosyal gruplar ve azınlıklar dahil 
olmak üzere milyonlarca insanı karalayan ve etiketleyen sözler otokratik rejimin bir 
rutini haline gelmiştir. 

S. Özellikle Hizmet hareketi mensupları ara vermeksizin şeytanlaştıran bir nefret 
söylemine maruz kalmış ve bunun sonucunda Türkiye tarihinde benzeri olmayan bir 
toplu kıyım meydana gelmiştir. Üç yıllık bir süre içerisinde Hizmet hareketine karşı 
nefret söylemi içeren 240’tan fazla karalayıcı söz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından olmak üzere tekrar tekrar farklı siyasi konuşmalarda dile getirilmiştir. Bu 
nefret söyleminin bir diğer doğrudan sonucu da gözaltı merkezleri ve hapishanelerde 
raporlanan yaygın insan hakları ihlalleri ve işkenceler olmuştur; sistematik nefret 
söylemi, kolluk kuvvetleri üzerinde zararlı bir etki meydana getirmiştir. 

T. Türkiye Milli İstihabarat Teşkilatı’nın (MİT), Hizmet Hareketi sempatizanlarına 
yapılan zulmü ülke sınırlarının ötesine taşıdığı iddiası vardır. MİT tarafından Hizmet 
Hareketi sempatizanlarına yönelik adam kaçırma ve yargısız infaz örnekleri, 2016 
Ekim-Aralık aylarında ve 2017 Mayıs ayında Malezya’da ve Somali, Myanmar, 
Tayland, Nijerya başta olmak üzere başka ülkelerde de görülmüştür. 2017 yılının 
Haziran ayında MİT, İnsan Kaçırma ve İnfaz Bürosu adında bir büro oluşturmuştur. Bu 
yönde Türk medya kuruluşlarında yayınlar yapılmış ve söz konusu büro yurtdışında 
yaşayan Hizmet Hareketi sempatizanlarını hedef almak üzere ülke dışında operasyon 
yapma yetkisiyle donatılmıştır. Yine aynı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz 
konusu büronun ilk faaliyet alanı Sudan, Fas, Pakistan, Azerbaycan ve Irak olarak 
belirlenmiştir. Büro için ilk olarak 5 milyon Amerikan doları bütçe ayrılmıştır ve belirtilen 
bütçe kriminal ve illegal grupların da bu amaç doğrultusunda kullanılması için de 
harcanacaktır. 

U. Üst düzey hükümet yetkilileri kamu önünde Hizmet Hareketi sempatizanlarının 
“dünyada rahat yüzü görmeyecekleri” gibi ifadeler kullanmışlardır. Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi 2016 yılının Temmuz ayında başarısız darbe girişimini 
gerçekleştirenlere karşı yapacakları cezalandırmanın ölmek için yalvaracakları 
düzeyde olacağını söylemiştir. Yine Erdoğan´ın damadı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
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Bakanı olan Berat Albayrak, devlet bursuyla yurtdışına giden üniversite öğrencilerine 
hitaben yaptığı bir konuşmada, Gülen Hareketi mensuplarını gördüğü yerde boğmak 
istediğini belirtmiştir. 

V. Türkiye genelinde Hizmet Hareketi sempatizanlarından çoğu gözaltında olmak 
üzere 70’den fazla kişinin şüpheli şekillerde hayatını kaybettiği belgelenmiştir. Yine 
hapishane duvarlarının ötesinde kolluk kuvvetleri mensupları tarafından yargısız 
infazlar yapıldığı gün yüzüne çıkmıştır. Söz konusu ölümlerle ilgili soruşturmalar 
hükümet tarafından karartılmakta ve maktul yakınları infazın kendilerine de ulaşacağı 
endişesiyle resmi şikayet başvurus dahi yapamamaktadır. 

(Tüm bunlara şahit olarak ve AKP yetkililerinin yeni bir 15 Temmuz bağlamında 
yaptıkları tehditlerden duyulan endişe ile), 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), 

1. 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişimiyle alakalı olarak BM 
nezdinde uluslararası güvenilir bir soruşturma komitesinin kurulmasını talep eder. 
Belirsizlik ancak bu şekilde ortadan kalkacak ve darbe girişiminin istismarı ve Türk 
hükümeti tarafından yapılan insan hakları ihlalleri ancak bu şekilde önlenebilecektir. 

2. JWF, bu şekilde uluslararası topluma, mağduriyet yaşayan kişilere karşı taşıdığı 
koruma sorumluluğunu ve bu bağlamda iltica taleplerinin karşılanmasının önemini 
hatırlatır. 

3. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin de BM nezdinde bağımsız bir uluslararası 
komite kurulmasını talep etmesini ister. 

4. BM ve AGİT’in ilgili kurumlarının işkence, keyfi tutukluluk ve kadın ve çocuk 
haklarının ihlalleri konusunda araştıracak özel ve bağımsız komiteler kurmasını talep 
eder 

5. İç hukuk telafi mekanizması olmak bakımından Türkiye’deki mahkemelerin, 
bağımsız ve adil karar verme kapasitelerini kaybettiklerini hatırlatır. 

6. Temyiz taleplerinin büyük kısmının yönetildiği yer olan AİHM ve benzeri 
uluslararası izleme kuruluşlarının, Türkiye’deki tasfiye mağdurlarının taleplerini, iç 
hukukun tüketilmemesi gibi gerçekçi olmayan gerekçelerle geciktirme ya da 
reddetmeye son vermeye çağrısında bulunur. 

7. Uluslar arası ve ulusal medyayı ve sivil toplumu, Türkiye’deki kitlesel insan 
hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için bağımsız bir uluslararası soruşturma 
komitesinin kurulmasını desteklemeye çağırır. 
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8. Türkiye hükümetine, hukukun üstünlüğünü ve vatandaşlarının adalete erişimini 
garanti altına alma temelinde yargı sistemini bağımsızlığına geri döndürme/restore 
etme çağrısı yapar. 

9. Türk hükümetine, görevlerini yaptıkları için ve haksız yere tutuklanan tüm insan 
hakları savunucularının, hakim, savcı, avukat, gazeteci, akademisyen ve aktivistlerin 
serbest bırakılması çağrısı yapar. 
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