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Erdoğan hükümeti, iktidardaki varlığını 2013 yılında hakkında çıkan yolsuzluk iddialarından
beri kutuplaşma ve oluşturulan kontrollü siyasi krizlerle sürdürüyor.1 Bu krizler ile kendisine
yeni alanlar açan Erdoğan, kafasında kurguladığı yeni Türkiye’nin kurucusu olma planı için
her defasında oyununu bir adım ileriye taşıyor; aksi takdirde her an birilerinin çıkıp “Kral
çıplak!” deme ihtimali söz konusu olacaktır.
Ancak ne var ki; uzun süredir devam eden bu süreç içerisinde hükümetin gerçekleştirdiği
haksız uygulamaların dahi – her ne kadar esnetilmiş olsa da – hukuk ve demokrasi evreninde
gidebileceği maksimum bir sınır bulunmaktaydı. İşte tam da bu noktada Erdoğan’ın Allah’ın
bir lütfu olarak nitelediği ve yapılışı itibariyle darbeden çok kurgulanmış bir oyuna benzeyen
15 Temmuz 2016 darbe girişimi gerçekleşti.2 Böylece Erdoğan, Olağanüstü Hal (OHAL)
uygulaması ile ülkede her şeyi değiştirme ve kendi modellemelerine göre yeniden inşa etme
şansını elde etmiş oldu.3
O kadar ki; iki yıla yakın bir süredir OHAL ile yönetilmekte olan Türkiye’de artık hukukun
üstünlüğü değil, hükümet tarafından sınırsızca kullanılan “Devletin Ezici Gücü” ülkeye yön
verir oldu.4 Adalet teşkilatının yarısının görevden alınıp binlerce hakim ve savcının terörist
suçlamasıyla hapse atıldığı Türkiye’de, hükümetin istemediği yönde tek bir karar dahi almak
mümkün değil.5 Herhangi bir hakim cesaret gösterip hükümetin çıkarlarına uymayan bir karar
verse bile neredeyse aynı gün kendisi hakkında soruşturma başlatılabiliyor, en iyi ihtimalle bir
gecede görev yeri değiştiriliyor.6 Bulunduğumuz noktada devlet kavramı o denli büyük bir
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canavar haline geldi ki; örnek vermek gerekirse, idarenin hukuksuz uygulamaları karşısında
hak arama hürriyeti yahut adil yargılanma hakkı gibi temel insan hakları dahi anlamını yitirdi.
Bu durumun en güncel örneklerinden biri ise Türkiye’nin Suriye topraklarında yürüttüğü
askeri harekata karşı çıkan yüzlerce kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına
alınması oldu.7 Mesele o kadar ileri bir boyuta taşındı ki; savaş karşıtı bildiri yayınlayarak
Afrin harekâtı için "Savaş bir halk sorunudur." diyen 11 Türk Tabipler Birliği yöneticisi
hakkında gözaltı kararı verildi.8 Dahası, Erdoğan bu cılız muhalefeti dahi mutlak iktidarını
pekiştirmek için bir fırsata dönüştürüp Barolar Birliği dahil bazı meslek odalarının isimlerinde
geçen “Türk” ibaresini kaldırma kararı aldı. Erdoğan bu kararıyla kendince bu meslek
gruplarına mensup şahısların ve bu meslek gruplarının düşüncelerinin Türkiye’yi temsil
etmediğini göstermeye çalışmaktadır.
Erdoğan kendisine muhalefet eden hemen herkesi düşman ilan etmekten çekinmemektedir.9
Bu vesile ile şeytanlaştırdığı kişiler hakkında sonu gelmeyen bir saldırı süreci başlatmış olup
bunu son hızla devam ettirmektedir.10 Hizmet hareketi mensupları örneğinde olduğu gibi
yurdundan, ailesinden ve hayatta edindikleri tüm birikimlerinden mahrum bir şekilde herhangi
bir sebeple Erdoğan zulmünden kaçan kişilerin şimdi de sahte belge ve gerçek dışı iddialarla
iadeleri talep edilmektedir.11 Bu taleplerin hangi mantık ve ortamda hazırlandığına ışık tutmak
adına Türkiye’de hukuk camiasının geldiği perişan hale biraz daha yakından bakmak
gerekiyor.
Yukarıda izah edildiği gibi Türkiye’de hukuk ve demokrasi evreninin sınırları çoktan
aşıldığından artık Hükümetin yahut hükümet güdümündeki mahkemelerin alacağı hiçbir karar
sorgulanamamaktadır. Ülkede hukuk kavramı bütünlüğünü yitirmiş haldedir. Daha 5 yıl önce
Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, AİHM'de hak ihlalleri nedeniyle açılan davaların
sayısını azaltmak ve daha adil bir hukuk sistemi hedefleriyle hayata geçirdiği “Anayasa
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Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru” imkanı, etkin bir başvuru yolu olmaktan çıkmış ve
bütünüyle çökmüş durumdadır.12
Türkiye’de adalet adına gidilebilecek son merci olan ve kararları kesin nitelikte olan
Anayasa Mahkemesi, yazdıkları üç makale ve katıldıkları bir televizyon programı
nedeniyle haklarında tutuklama kararı verilen ve iki yıla yakın süredir ceza evinde olan
gazeteci Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın başvurularında, tutukluluklarının hukuki
olmadığı yönünde "hak ihlali" kararı verdi.13 Ancak ilk derece mahkemesi Türkiye’de
mevcut bulunan hukuk sistemine tamamen aykırı biçimde bu karara direnerek
tahliyelerine engel oldu.14 Nihayetinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Altan,
Mehmet Altan ve diğer gazeteciler hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”
suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet kararı vermiştir.15
Mehmet Altan'ın 12 Ocak 2017, Şahin Alpay'ın ise 28 Şubat 2017'de Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine yaptıkları başvurular, AİHM 2. Dairesi'nce karara bağlanmıştır. 20 Mart
2018’de yayınlanan kararın 181. paragrafında “Hükümetlere yönelik eleştirilerin ve bir ülke
liderlerinin ulusal güvenliğe aykırı olarak gördüğü bilgileri yayınlamak karşısında, bir terör
örgütüne üye olmak ya da yardım etmek, hükümeti ve Anayasal düzeni devirmeye çalışmak,
ya da terör propagandası yapmak gibi ciddi iddialarla ceza davası açılmasını gerektirmez.”
ifadelerine yer verilmiştir. AİHM, Altan ve Alpay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde
(AİHS) güvenceye alınan haklara ilişkin şikayetinden, Anayasa Mahkemesi'nin de ihlal
yönünde karar verdiği 'Özgürlük ve güvenlik hakkı' ile 'İfade Özgürlüğü Hakkı’nın ihlal
edildiğine hükmetmiştir.16
Açıkça görülüyor ki; Erdoğan’ın yeni Türkiye’sinde hukuk devleti anlayışı tamamen rafa
kaldırıldı.17 Yargı kararlarına karşı gidilebilecek itiraz mercileri ise tamamen etkisiz bir
haldeler. O nedenle aslında işleyen bir yargı sistemi olduğundan dahi bahsetmek pek mümkün
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değil.18 Tüm bunların temelinde yatan sorun ise yargının iktidarın bir aracı haline getirilmiş
olmasıdır.19 Pek çok uluslararası insan hakları raporuna konu edildiği üzere, haksız tutuklama,
kaçırılma, işkence ve kötü muamele dahil olmak üzere, on binlerce insan gerekçesiz şekilde
temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadırlar.20 Tüm bunlar, Türkiye’de hukukun ihlal
edilmesinin ötesine geçildiğinin ve ciddi anlamda bir hukuk boşluğu oluştuğunun ispatı
niteliğindedir.21
Maalesef hukuk devleti ilkesi rafa kaldırılan Türkiye’de bu boşluk, keyfi ve siyasi amaçlarla
iktidar tarafından dolduruluyor. Bu durumun en bariz örnekleri delilsiz iddialarla aylarca
tutuklu kalan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ve Alman gazeteci
Deniz Yücel vakalarıdır. Asılsız iddialarla 8 ay cezaevinde kalan Taner Kılıç hakkında
yapılan itirazlar neticesinde tahliye kararı verilmiş, ancak verilen karar keyfi biçimde gece
yarısına kadar geciktirilerek uygulanmamıştır.22 Ertesi gün ise savcılığın itirazı sonucunda
kendisi hakkında tekrar tutuklama kararı verilmiştir. Bu durumun bir diğer örneği ise Alman
gazeteci Deniz Yücel’in davasında yaşanmıştır. Aylarca haksız yere tutuklu kalan Yücel
hakkında, aynı gün içerisinde aynı mahkeme tarafından hem tutukluluğun devamı hem de
tahliye kararının verilmesi, mahkemelerde kararların ne şekilde alındığının acı bir
göstergesidir. Anlaşılan o ki; Deniz Yücel hakkında siyasi iradeden olur gelmediği için
tutukluluğun devamı yönünde karar verilmiştir. Ancak aynı gün Türk Dışişleri Bakanı ve
Alman Dışişleri Bakanının görüşmesi neticesinde mahkemeye gönderilen siyasi talimat ile
yeni bir karar çerçevesinde Deniz Yücel serbest bırakılmıştır.23
Üzücü olan nokta şudur ki, Deniz Yücel’in tahliyesine yönelik karar adaletin tecelli etmesi
anlamında olmayıp Türk Yargı Sisteminin ne derece kokuşmuş olduğunun tespiti
niteliğindedir.24 Nitekim Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı gün aralarında Ahmet Altan,
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Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bulunduğu altı gazeteci "anlamsız terör propagandası
suçlamaları” ile "anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırılmıştır.25
Türkiye’nin yaşadığı bu hukuk bunalımı uluslararası değerlendirme kuruluşlarının raporlarına
da yansımaktadır. Türkiye, World Justice Project’in (Dünya Adalet Projesi) hukukun
üstünlüğü endeksi 2017-2018 verilerine göre, özgür basın da dahil olmak üzere devlet
üzerindeki denetimin etkinliğinde 113 ülke arasında 111'inci sırada yer almıştır.26 Aynı
şekilde Washington merkezli Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşu, 2018
Dünyada Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’yi ilk kez özgür olmayan ülkeler kategorisinde
göstermiştir.27 Buna göre Freedom House listesinde Türkiye’nin notu geçen yıla göre 6 puan
daha gerilemiştir. Türkiye, son 10 yılda 34 puan gerilemeyle bu zaman diliminde en çok puan
kaybeden ülke olmuş ve bu nedenle ‘kısmen özgür’ ülkelerden ‘özgür olmayan’ ülkeler
kategorisine düşürülmüştür.
Maalesef buradaki asıl sorun Türkiye’deki çarpık hukuk sisteminden ziyade, Erdoğan
hükümetinin günden güne demokrasi ve hukuk sınırlarını aşarak OHAL rejimi ile birlikte
kontrolsüz bir güce ulaşıp canavarlaşmasıdır.28 Bu uğurda hükümet önüne gelen tüm kanun ve
kuralları siyasi emelleri uğruna çiğnemektedir.29 2013 yılı öncesi, Amerika tarafından terörist
güç olarak tanımlanan İran Devrim Muhafızları’nın30 Türkiye’deki ajanlık faaliyetlerine
ilişkin gerçekleştirilen bir soruşturmada hakkında İran Devrim Muhafızları’nın Türkiye
sorumlusu General Seyed Ali Akbar Mir Vekili ile yasa dışı ilişkisi olduğuna dair bilgiler
tespit edilen ve İran ajanı olduğundan şüphelenilen Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli
İstihbarat Teşkilatı (MİT), canavarlaşan Erdoğan hükümetinin kirli işlerini yürütür
pozisyondadır.31
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Öyle ki; son dönemlerde ileri sürülen iddialar, Hakan Fidan Başkanlığındaki MİT’in yurtiçi
ve yurtdışında insan kaçırma ve infazlar yapmak için büro kurduğu yönündedir.32 Buna göre
yurt dışında infaz ve kaçırmalarda taşeron kullanabilmesi için ilgili birime geniş ödenek
imkanları sunulduğu ifade edilmektedir.33 Nitekim medyada yer alan bilgileri doğrular
biçimde OHAL ilan edildiği dönemden beri Türkiye’de çok sayıda adam kaçırma vakası
yaşanmıştır.34 Kaçırılan yahut kaybolan kişilerin yakınları emniyete yahut savcılığa
gittiklerinde herhangi bir işlem yapılmamakta, yapılan başvuru kabul edilse bile işleme
konulmamaktadır.35
Ailelerin kendi imkanları ile elde ettikleri video görüntülerinde, benzer araçlar ve yöntemlerle
güpegündüz gerçekleştirilen kaçırma eylemleri tespit edildiği halde, yaklaşık iki yıldır tek bir
şüpheli dahi bulunamamıştır.36 Üstelik bu gibi kaçırma hadiseleri yalnızca Türkiye toprakları
ile de sınırlı değildir. MİT marifetiyle hem ülke içinde hem de ülke dışında insan kaçırma
vakaları yaşanmaktadır.37 MİT ise bu yurt dışından adam kaçırma vakalarını “kendi
yöntemleri ile elde etme” olarak nitelendirmekte, adeta işledikleri suçu açıkça itiraf
etmektedir.
Erdoğan Hükümetinin yurtdışından adam kaçırma girişimlerinden bir tanesi de Wall Street
Journal’ın CIA eski başkanı James Woolsey’e dayandırdığı bir haberle gün yüzüne
çıkmıştır.38 Buna göre, uzun yıllardır Amerika’da yaşayan ve Erdoğan hükümetinin
şeytanlaştırarak üyelerine hayat hakkı tanımadığı Hizmet Hareketinin kurucusu Fethullah
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Gülen, Erdoğan hükümeti tarafından kaçırılmak istenmiş ve bu amaçla yetkili kişiler
üzerinden rüşvet pazarlığı yapılmıştır. İddialara göre Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji
Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray eski Ulusal
Güvenlik Danışmanı Mike Flynn ve oğluyla, Fethullah Gülen’i bir gece yarısı kaldığı yeri
basarak 15 milyon dolar karşılığında Türkiye’ye kaçırma planlarını görüşmüşlerdir.39
Erdoğan Yönetiminin yurtdışından adam kaçırma girişimlerine en son örnek İsviçre’de
yaşanmıştır. İsviçre Devletinin resmi soruşturmalarına da konu olan olayda iki Türk Diplomat
İsviçre’de bulunan bir Hizmet Hareketi gönüllüsünü uyuşturucu gaz kullanarak kaçırma planı
yapmış ve ilgili görüşmeler İsviçre polisi tarafından kayda alınmıştır. Olayın duyulmasının
ardından Türk diplomatlardan bir tanesi apar topar ülkeyi terk ederek Türkiye’ye
dönmüştür.40
Aynı şekilde MİT tarafından hazırlanan ve nasıl oluşturulduğu belli olmayan bir “Bylock
programı kullanıcı listesi” ile Erdoğan’ın siyasi emellerine hizmet eden mahkemelerce yüz
binden fazla insan töhmet altında bırakılmış, 70 bin insan bu suçlama ile gözaltına alınmış
olup 40 bin kişi tutuklanmıştır.41 Aynı şaibeli idarenin bir başka sözde başarısı ise 20 yılı
aşkın süredir Türkiye’de yaşayan Amerikan din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgilidir.
Ankara MİT Başkanlığı tarafından hazırlanan istihbarat raporu doğrultusunda Andrew Craig
Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un İslam temelli bir organizasyona üye olduğu iddia
edilmiş ve Brunson çifti sözde “FETÖ terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınmıştır.42
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Devam eden süreçte Norine Lyn Brunson serbest bırakılırken Andrew Craig Brunson
tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.43
Benzer durum bir akrabasının iftirası neticesinde CIA ajanlığı suçlamasıyla tutuklanan NASA
çalışanı Serkan Gölge için de geçerlidir. Doktorasını fizik alanında tamamlayıp sayısız
başarılara imza atan NASA çalışanı Gölge, tatil için gittiği Türkiye’de hayatında yalnızca
birkaç defa karşılaştığı bir köylünün Erdoğan hükümeti yanlısı haberlerden etkilenerek
aleyhinde ihbarda bulunmasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Amerikan vatandaşlığı da
bulunan Gölge, 10 ayı aşkın süredir tek kişilik hücrede tutulmakta ve diğer mahkumlarla
görüşmesine dahi izin verilmemektedir.44
Bu kişiler, hayatları boyunca suçtan uzak yaşamış normal hayatlar süren insanlardır. Erdoğan
hükümetinin emellerine hizmet yönünde, siyasallaşan hukuk sistemi eliyle dış politikada birer
şantaj unsuru haline getirilmişlerdir. Erdoğan, bu ve benzeri isimler üzerinden Türkiye’nin
gündemini dünyaya açmakta ve gerek insan hakları gerekse askeri, ekonomik alanlarda
kendisine gelebilecek baskıları bertaraf etmek için birer şantaj aracı olarak kullanmaktadır.45
Brunson, Gölge ve Yücel başta olmak üzere ismini burada sayamadığımız birçok örnek
üzerinden rehine siyaseti yürütülmektedir.46
Görüldüğü üzere Erdoğan hükümeti tarafından oluşturulan bu hukuk tanımaz düzen, ülke
içinde ve dışında hiçbir sınır tanımaksızın Erdoğan’ın siyasi çıkarlarına uygun düşen her
hamleyi yapmaktadır.47 Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi, Türk idari teşkilatının da
Erdoğan’ın hukuksuz taleplerine boyun eğmesidir. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü, yasal
başka bir dayanak olmadığı halde, yalnızca MİT tarafından hazırlanan gayri resmî bir listede
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hakkında şüphe öngörülmesi sebebiyle herhangi bir kişi hakkında işlem yapamamaktadır.48
Ancak şu sıralar, pasaportları düzenlemekle yetkili olan Emniyet, haklarında herhangi bir
mahkeme kararı dahi olmayan yüz binlerce kişinin pasaport almalarını engellemektedir.49
Hatta birçok vakada görüldüğü üzere yapılan resmi başvurular aleyhte belge oluşturmamak
adına sadece sözlü olarak reddedilmektedir. Tıpkı bunun gibi, yine on binlerce pasaport
hakkında sahiplerinin haberi dahi olmadan sahte, kayıp veya zayi uygulamaları yapılmıştır.50
Yani, sanki pasaport sahibi kişiler pasaportları kaybolmuş, yırtılmış ya da kullanılamaz hale
gelmiş ve Emniyet Müdürlüğüne başvuru yapmış gibi sahte işlemler yapılmıştır.51 Böylelikle
on binlerce kişinin seyahat hürriyeti engellenirken yurt dışına çıkışlarına yahut yurtdışına
çıkmışlarsa bile burada kalabilmelerine mâni olunmaya çalışılmaktadır.
Pasaportlara hukuksuz şekilde el konulması, zorla zayi kaydı alınması gibi örnekler çokça
yaşanmakta

ancak

mağdurlara

resmi

evrak

verilmediği

için

ilgili

işlemler

dillendirilememektedir. Konuya ilişkin en son örneklerden bir tanesi Avusturya’da
yaşanmıştır.

Çocukları hakkında resmi işlem yaptırmak için Avusturya’daki Türkiye

Konsolosluğuna giden bir Türk Vatandaşının elinden pasaportu rızası dışında alınmış ve
kendisine tekrar teslim edilmemiştir. Konsolosluk görevlileri Gülen Hareketine yönelik
soruşturma kapsamında haklarında tahdit olduğu gerekçesiyle işlem yapmamış ve pasaporta el
koymuştur. Seyahat özgürlüğü engellenen vatandaş iki gün sonra yeniden konsolosluğa
giderek görevlilerden pasaportuna el konulduğuna dair yazı verilmesini talep etmiştir. Bu
esnada pasaportunun iptal edilmediğini fark eden vatandaş görevlinin elinde rehin kalan
pasaportu hızla alarak konsolosluk dışına çıkmış ve burada bulunan Avusturya polisine
ihbarda bulunmuştur. Bu örnek belki çok küçük gibi gözükse dahi Türk Hükümeti ve onlar
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adına hizmet eden görevlilerin mantalitelerinin anlaşılması açısından büyük önem arz
etmektedir.52
15 Temmuz sonrası Erdoğan hükümeti, 60 binden fazla pasaportun verilerini kayıp,
çalıntı/zayi gerekçesiyle Interpol Kayıp/Çalıntı Pasaport ve Seyahat Belgeleri Veri Bankası’na
hukuksuz bir şekilde girmek istemiştir.53 Bununla yetinmeyen AKP hükümeti ayrıca bu kişiler
hakkında mahkeme kararı dahi bulunmaksızın Kırmızı Bülten’e başvurarak uluslararası
yakalama kararı çıkarılması yönünde girişimlerde bulunmuştur. Ancak bu hukuksuz girişim
Interpol kurallarına uygun olmadığı ve siyasi amaçlara dayandığı gerekçesiyle Interpol Genel
Sekreterliği’nce reddedilmiştir.54
Yurt içi ve yurt dışında hukuk tanımaz biçimde atılan bunca adımın devamı olarak Erdoğan
yönetiminin son girişimi, Türkiye’deki AKP zulmünden kaçıp yurtdışında yaşamaya başlayan
mazlumların bulundukları ülkelerden Türkiye’ye iadelerinin talep edilmesi yönündedir.
Haksız yargılamalar ve AKP yargısının dayanaksız kararları sonucu suçlu ilan edilen ve bu
yüzden yurtdışına çıkmak zorunda kalan kişilerin, Türk Hükümeti tarafından bulundukları
devletlerden iadeleri talep edilmeye başlanmıştır.55 Bu dayanaksız kararlara örnek olarak
çalıştığı dönemde resmi olarak faaliyet gösteren bir banka olan ve sonradan uzunca bir süre
devletin haksız müdahalesine maruz kalan Bank Asya’ya para yatırmış olmak verilebilir.56
Yargıtay kararlarında bu bankaya para yatırmış olmak terörist kabul edilmek için yeterli
sayılmaktadır.57
Türkiye suçluların iadesine ilişkin muhtelif ülkelerle ikili veya çok taraflı anlaşmalar
imzalamıştır. Suçluların iadesine dair çok taraflı sözleşmelerin başında Avrupa Konseyi
tarafından hazırlanan ve elliden fazla ülkenin taraf olduğu “Suçluların İadesine Dair Avrupa
Sözleşmesi” gelmektedir. Aynı şekilde Türkiye, suçluların iadesine yönelik başta ABD olmak
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üzere birçok ülke ile ikili anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaların genel olarak ortak
özelliklerinden bir tanesi iadesi istenen kişinin üzerine atılı suçun her iki ülkede de suç kabul
edilmesi gerekliliğidir. Böylece kişiler bulundukları ülkenin iç hukuku açısından hukuksuz bir
iade işlemine tabi olmayacaklardır.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, amacına ulaşmak için hukuki yahut
diplomatik hiçbir kural tanımayan Erdoğan yönetimi tarafından yapılacak iade taleplerinin,
AKP politikaları doğrultusunda her türlü usulsüzlüğe imza atmaya hazır siyasi mahkemeler
üzerinden yapılacak olmasıdır. Nitekim Erdoğan, hem Dışişleri Bakanlığı hem de Adalet
Bakanlığı üzerinden söz konusu iadelerin gerçekleşmesi için her türlü manipülatif girişimi
denemekten geri durmayacaktır.
Bu konunun en güncel örneklerinden bir tanesi Erdoğan hükümetinin çok yakından takip
ettiği, İran’a uygulanan yaptırımların delinmesi çerçevesinde Amerika’da görülen ve Halk
Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı’nın yargılandığı Hakan Atilla ve Reza Zarrab
davasıdır.58 Erdoğan hükümeti bu davaya o kadar önem vermekteydi ki; davanın en mühim
tanıklarından İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın akıbeti hakkında Amerika’ya üst üste
iki defa nota verildi. Şüphesiz Zarrab’ın yalnızca Türk vatandaşı oluşu Erdoğan hükümetini
Amerika’ya nota verdirecek kadar endişeye sevk eden bir neden olamazdı. Erdoğan hükümeti,
Zarrab’ın itirafçı olup Erdoğan ailesi ve AKP hükümeti ile yaşadığı kirli ilişkilerini ifşa
etmesinden çekinmekteydi. Nitekim Zarrab’ın önemli hükümet yetkililerine ve Erdoğan
ailesine verdiği rüşvetler sayesinde Türkiye üzerinden yaptığı girişimlerle İran’a uygulanan
yaptırımları ne şekilde deldiğini itiraf etmesinin ardından, Zarrab da Erdoğan’ın canını sıkan
hemen herkesin başına geldiği gibi vatan haini ilan edildi ve Türkiye’deki tüm mal
varlıklarına el konuldu.
İran asıllı Reza Zarrab Mart 2016’da İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların yasadışı
yollarla delinmesi suçlamasıyla Miami'de tutuklandı. Zarrab’ın en belirgin özelliklerinden bir
tanesi 2013 yılında Erdoğan ailesi ve AKP hükümeti hakkında başlatılan yolsuzluk ve rüşvet
soruşturmasının baş aktörleri arasında yer almasıdır. Devam eden süreçte Halk Bankası eski
Genel Müdür yardımcısı Hakan Atilla da benzer suçlamalarla tutuklandı. Yargılama esnasında
58
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Atilla aleyhinde tanıklık yapan Zarrab elindeki bilgi ve belgeleri mahkemede paylaşarak
Erdoğan hükümetinin Türkiye’deki kirli ilişkilerini açığa çıkardı.59 Bu şekilde devlet
kurumlarının nasıl kötü amaçlar doğrultusunda kullanıldığını gözler önüne serilmiş oldu.
Konunun bir diğer önemli noktası ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Zarrab
davasında gündeme gelen iddiaları çürütmek için, AKP medyası tarafından bilgisayarda resim
düzenleme yoluyla üretilmiş sahte bir belge üzerinden ''bugüne kadar elde edilen en büyük
delil niteliğini taşıyor'' ifadesiyle basın toplantısı düzenleyerek siyasi propaganda yapmış
olmasıdır.60
AKP savcılarınca medya önünde şov yapılarak savunulan söz konusu sahte belge, savunma
amaçlı olarak Hakan Atilla ve avukatları tarafından dava dosyasına eklendi. Ancak davaya
bakan hakim Berman, Atilla’nın avukatlarının mahkemede gösterdiği bilgisayarda
düzenlenmiş sahte Gülen mektubundan dolayı savunma ekibini çok sert şekilde uyararak “Hiç
inandırıcı ve hiç profesyonelce hazırlanmış bir delil değil” diyerek bu belgeyi reddetmiştir.61
Görüldüğü gibi hiçbir kural tanımadan hareket eden Erdoğan hükümeti, Erdoğan’ın siyasi
istekleri dışına çıkmayan Türk yargısı ve diğer idari kuruluşlar yurt dışına çıkmış kişilerin bir
şekilde iade edilmeleri için her türlü girişimi yapmaya hazır durumdadır. Bu nedenle özellikle
suçluların iadesi ve uluslararası dolaşımının engellenmesi kapsamında Türk hükümeti
üzerinden yapılacak başvurularda hakkın kötüye kullanılması yasağı ve hususiyle olası
manipülatif girişimlere azami ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir. Nihai itibarla Erdoğan
hükümeti Türkiye’yi baskıcı bir rejim gibi yönetmekte ve tüm girişimlerini bu kapsamda ele
almaktadır.62
İade taleplerinde talebin yönlendirildiği ülke hukuku kapsamında da inceleme yapılacağından
altı doldurulamayan sözde terör örgütü üyeliği gibi bir iddiada bulunulamayacaktır. Bu
nedenle

Erdoğan

hükümetinin,

muhatapların

aldatılarak

iadelerin

gerçekleşmesini

hedefleyerek dikkat çekici suç isnatları üretme ihtimali söz konusudur. Aksi halde kendi
savlarını çürütmekten öteye gidemeyeceklerdir. Bu çerçevede altı doldurulamayan sözde terör
örgütü üyeliği ve yöneticiliği suçlamalarıyla birlikte kara para aklama ve vergi kaçakçılığı
gibi iddiaların gündeme getirilmesi söz konusu olabilecektir. Nitekim rakamlar üzerinde
59
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yapılacak oynamalar ile uluslararası boyutta sınırları çok net çizilmiş kuralların aşıldığı
yanılgısını oluşturmak görece daha kolay olacaktır. Bu sayede içte ve dışta propaganda
malzemesi elde edilmiş olacak ve algı yönetimi başarılı bir şekilde uygulanmış olacaktır.63
AKP iktidarı Temmuz 2016’dan sonra hukuksuzca boşalttığı 4400’ün üzerinde hakim ve
savcı

pozisyonunu

çok

büyük

çoğunlukta

kendi

ideolojisine

yakın

insanlarla

doldurmaktadır.64 Bu çerçevede yalnızca son dönem içerisinde AKP üyesi 113 hakim ve savcı
ataması yapılmıştır.65 Bu kişilerden birçoğu yapılan sınavlarda %70 oranında dahi başarılı
olamadığı için yapılan bir düzenleme ile ilgili baraj kaldırılmıştır. Üstelik bu adayların
çoğunun mülakatı bir dakikanın altında sürmüştür. Erdoğan Türkiye’sinde maalesef adalet
hukuksuzca hakim ve savcı olan kişilerin elinde esir kalmıştır. Gelinen noktada adalet ve polis
teşkilatının baştan ayağa iktidar partisi militanları ve sempatizanları tarafından kuşatıldığı bir
ortamda tıpkı Savcı Fidan örneğinde görüldüğü gibi sahte delil üretilmesi hiç de şaşırtıcı
olmayacaktır.66
Nitekim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 20 Mart 2018
tarihinde yayınlanan raporda, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından
yaşanan hukuk katliamı gözler önüne serilmektedir. Rapor Türkiye’de polis, jandarma ve
asker gibi güvenlik güçleri tarafından sistematik biçimde işkence yapıldığını; dayak,
elektroşok, suya batırma, cinsel taciz gibi kötü muamele ve işkence yöntemlerinin
kullanıldığını gözler önüne sermektedir. Raporda, Türkiye’de son 1,5 yıl içinde yaklaşık 160
bin kişinin gözaltına alındığı, 152 bin kamu çalışanının görevinden uzaklaştırıldığı ve tüm
bunların “tamamen keyfi” şekilde yapıldığı ifade edilmektedir. Raporu hazırlayan Yüksek
Komiser Türkiye’de cezaevlerine atılan hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara da dikkat
çekmiştir. Türk makamlarının, hamile olan ya da yeni doğum yapmış 100 kadını, çoğunlukla
terör örgütleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kocalarıyla “iştirakleri” olduğu
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gerekçesiyle kimilerini çocuklarıyla kimilerini ise çocuklarından şiddetli bir şekilde ayrılarak
gözaltına alınmaları kayda geçirilmiştir.67
Bu uygulamalar sadece ölçüsüz değil, tümüyle zalimane ve kesinlikle ülkeyi daha güvenli
hale getirmekle ilgili adımlar değildir. Görüldüğü gibi Türkiye’de devletin hemen her kurumu
görev alanı kapsamında, Tayyip Erdoğan’ın kendisine biat etmeyen kişilere karşı duyduğu
sonu gelmez hıncın alınması için ulusal ya da uluslararası tüm insani ve hukuki kuralların
çiğnenmesi pahasına hareket etmektedir.68 Dolayısıyla yegâne motivasyonu ötekini yok etmek
olan canavarlaşmış ve hukuk sınırlarını terk etmiş Erdoğan hükümetinin, Batı medeniyetinin
kurmuş olduğu hukuk ve demokrasi sistemi içerisinde Truva atı rolü üstlenmesinin ve bu
sistemi sabote etme girişimlerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.69 Tıpkı İnterpol örneğinde
olduğu gibi, Erdoğan hükümetinin kendi ajandası üzerinden yürüttüğü kirli sabotaj planına
dur denilmediği ve sahte belge ve gerçek dışı iddialarla gündeme getirmeye başladığı iade
taleplerine karşı çıkılmadığı sürece, insan hakları ve demokrasi kavramına beşiklik eden
medeni dünya AKP yönetiminin kirli planının uygulayıcıları haline gelecektir.70
Bahsedilen tüm bu hususlar kapsamında tüm yetkili kurumlardan konu hakkında farkındalık
oluşturmalarını ve gereken tüm önlemleri almalarını rica etmekteyiz.
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