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Duydunuz mu 20 Şubat 2021 tarihli 27 Mayıs 1960 Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini 

Amacıyla Kurulan Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları 24/02/2021 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 

 Türkiye’de 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri yok mu? Onun hukuksuz, mağdur edici 

hükümleri yok mu? VARR! 

 Bu konuyu hukuka taşımayalım mı? Taşımaz mıyız?68 liler 78liler yok mu? 

Bu konuda Cumhuriyet Bulvar 285/1 Gül Apartmanı adresindeki ofise uğrarsan dilekçemizi, 

basına basına bilgi notunu alırsın. 

Soruların varsa sorarsın. 

Sevgiler… 

 Davacı Senih Özay Vekili  Avukat Murat Fatih Ülkü 

Tel:0532
Tel:0532
Tel:0552
Tel:0554
Tel:0545


 BASINA BİLGİ NOTU: 

 

 Bildiğiniz gibi;  

 

 27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBE MAĞDURLARI GİBİ, 12 MART 1971 ve 12 

EYLÜL 1980 ASKERİ DARBE MAĞDURLARININ DA ZARARLARI 

KARŞILANMALIDIR.  

 

 12 MART 1971 ve 12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBELERİ SONRASI, 

SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN TÜM HÜKÜMLERİN 

ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN YENİDEN YARGILAMA YOLU AÇILMALIDIR.  

 

 BU TALEPLER, DARBELERLE HESAPLAŞMA ve DEMOKRATİKLEŞME 

SÖYLEMİNİ DİLİNDEN DÜŞÜRMEYEN, SİYASAL İKTİDAR İÇİN ÖNEMLİ BİR 

SAMİMİYET SINAVIDIR.  

 

Son dönemde, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası, haklarında soruşturma ve 

kovuşturma yürütülen, bu nedenle mağdur olan kişilerin ve mirasçılarının maddi ve manevi 

zararların giderilmesi amaçlı olarak, yasa hükmü getirilerek hukuksal süreç başlatılması olumlu 

bir gelişmedir.  

 

Ancak, bilindiği gibi ülkemizde 27.Mayıs.1960 askeri darbesi sonrası, 

12.Mart.1971 ve 12.Eylül 1980 tarihlerinde iki askeri darbe daha yaşanmış olup, bu askeri 

darbeler de, sonrasında yapılan hukuksuz soruşturma ve kovuşturmalar bireysel ve 

toplumsal anlamda önemli mağduriyetler yaratmıştır. 

 

Eğer, gerçekten Türkiye’nin geçmişinde yaşadığı askeri darbelerin yarattığı 

hukuksal mağduriyetlerin giderilmesi ve böylece kısmen de olsa toplumsal barışa ve 

rahatlamaya hizmet etmek amaçlanıyorsa, aynı 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası 

yaşanan hukuksal mağduriyetler için olduğu gibi, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi sonrası yaşanan hukuksal mağduriyetlerin yarattığı maddi ve manevi zararların 

giderilmesi için de hukuksal süreç başlatılmalıdır. 

 



Geçmişindeki askeri darbelerle yüzleşmek ve hesaplaşmak isteyen Türkiye’nin bu 

darbelerin yarattığı mağduriyetler arasında bir ayrım yapmaması gereklidir.   

 

Senih Özay da, -pilot başvuru niteliğindeki bu başvuru ile- 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi sonrası, kendisi hakkındaki hukuksuz soruşturma işlemleri nedeniyle uğradığı 

zararların giderilmesi için, Maliye ve Hazine Bakanlığı’na başvurmaktadır.  

 

Ayrıca yine 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri sonrası, sıkıyönetim 

mahkemeleri tarafından verilen tüm hükümlerin ortadan kaldırılması için yeniden 

yargılama yolu açılmalıdır. Hukuk sistemi üzerindeki bu yük kaldırılmalı, Türkiye 

toplumsal ve hukuksal bu travmalardan kurtulmak konusunda adım atmalıdır.  

 

Bu talepler, darbelerle hesaplaşmak ve demokratikleşme söylemini dilinden 

düşürmeyen siyasal iktidar için önemli bir samimiyet sınavıdır.  

 

Bu konuda Türkiye’nin siyasi ve hukuksal tarihinden bir örneği üzülerek 

anımsatmak zorundayız; 12 Mart 1971 darbesi sonrasında ilk seçim olan 1973 genel 

seçimlerini takiben, olasılıkla darbenin yarattığı toplumsal travmayı hafifletme amacıyla, 

TBMM 1803 sayılı kanunla bir “af” yasası kabul etmiş, ancak bu yasanın kabulü 

sırasında ne yazık ki, o dönemde hükümetin küçük ortağı olan Milli Selamet Partisi’nin 

adilane ve eşitlik ilkesini gözetir biçimde davranmaması nedeniyle, bu “af” yasasının 

kapsamına o dönemde solcuların yargılandığı ve mahkum olduğu TCK maddelerinin 

(141, 142, 146) girmesi engellenmiş, bu maddelerden yargılanan ve mahkum olan kişiler, 

“af” kanunundan ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile yararlanabilmişlerdir.  

 

Başvurumuzun temelini oluşturan Türkiye’nin geçmişinde yaşadığı askeri 

darbelerin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili “eşitlik” talebimizin yerine 

getirilip getirilmeyeceği; siyasal gelenek olarak, MSP’nin devamı olan ve bununla övünen 

bugünkü siyasal iktidarın, 47 yıl sonra bu kez adilane ve eşitlik ilkesini gözetir biçimde 

davranıp davranmayacağı konusunda önemli bir samimiyet sınavı olacaktır.  

 

Ancak 18 yıllık iktidarı dönemindeki karnesine bakınca, siyasal iktidarın bu 

samimiyet sınavından geçeceği konusunda umutlu olmadığımızı söylemek zorundayız. 

 



Ancak yine de, bu talebin arkasından, belki yüzlerce, belki binlerce, 

belki onbinlerce, belki yüzbinlerce 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri 

darbe mağdurundan –kamuoyunda 68’liler, 78’lilerden) bu yönde talepler 

geleceğini, gelebileceğini tahmin ediyoruz, umuyoruz.  

 

Bu tazminatların –Hazine tarafından karşılanması olasılığında- Hazine’ye 

getireceği mali yükün büyüklüğünün, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle açılan ve halen 

“rütbe, makam, malvarlığı müsaderesi” yönünden Yargıtay 16.Ceza Dairesi’nde bulunan 

kamu davasında, zarara neden olunması bakımından dikkate alınacağının ve önem 

taşıyacağının da altı çizilmelidir.   

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 04.03.2021 

 

 Senih Özay       Senih Özay Vekili 

                Av. Murat Fatih Ülkü   

 

 

 

 

 T.C. MALİYE ve HAZİNE BAKANLIĞI’NA 

 

 ÖZÜ…………: 12 Eylül 1980 askeri darbe mağdurlarından olan müvekkil Senih 

Özay’ın hakkında yürütülen haksız soruşturma ve uygulanan gözaltı tedbiri nedeniyle 

uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemidir. 

 

     AÇIKLAMALAR 

 

 1)Bilindiği gibi,  

 

*) 23.06.2020 tarih 7248 sayılı “1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun 

Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici 

Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin 



Giderilmesi Hakkında Kanun”1 ile, “Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı 

tarafından2 haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve 

kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevî zararlar Hazine tarafından karşılanır. Bu kişilerin 

malvarlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da karşılanır.” 

hükmü getirilmek suretiyle, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası hukuken mağduriyet 

yaşayanların zararların giderilmesi ile ilgili hukuksal süreç başlatılmıştır.    

 

*)Bu kanun çerçevesinde, 13.10.2020 tarihli ve 2020/439 sayılı Cumhurbaşkanı kararı3 

ile 27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla bir komisyon 

kurulmuştur.  

 

*) 23.02.2021 tarihli 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini 

Amacıyla Kurulan Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları, 24.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.   

 

2) 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası, haklarında soruşturma ve kovuşturma 

yürütülen, bu nedenle mağdur olan kişilerin ve mirasçılarının maddi ve manevi zararların 

giderilmesi amaçlı olarak, yasa hükmü getirilerek hukuksal süreç başlatılması olumlu bir 

gelişmedir.  

Ancak, bilindiği gibi ülkemizde 27.Mayıs.1960 askeri darbesi sonrası, 

12.Mart.1971 ve 12.Eylül 1980 tarihlerinde iki askeri darbe daha yaşanmış olup, bu askeri 

darbeler de, sonrasında yapılan hukuksuz soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle 

bireysel ve toplumsal anlamda önemli mağduriyetler yaratmıştır. 

 

Eğer, gerçekten Türkiye’nin geçmişinde yaşadığı askeri darbelerin yarattığı 

hukuksal mağduriyetlerin giderilmesi ve böylece kısmen de olsa toplumsal barışa ve 

rahatlamaya hizmet etmek amaçlanıyorsa, aynı 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası 

yaşanan hukuksal mağduriyetler için olduğu gibi, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi sonrası yaşanan hukuksal mağduriyetlerin yarattığı maddi ve manevi zararların 

giderilmesi için de hukuksal süreç başlatılmalıdır. 

 

                                                             
1 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
2 Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası oluşturulmuştur.  
3 14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 



Günümüzde; darbelerin, demokratik yaşamı kesintiye uğratan, baskıcı, temel hak 

ve özgürlükleri çiğneyen, dikta yönetimleri olduğu ve insanlığa karşı suç olarak kabul 

edilen pek çok suçun işlenmesine elverişli bir ortam yarattıkları genel olarak kabul 

edilmektedir. Günümüzde evrensel hukuk değerleri ve mekanizmaları darbelerin hukuk 

dışı, kabul edilemez olduklarını insanlığa karşı suçlardan dolayı zamanaşımının 

işlemeyeceğini tartışmasız biçimde kabul etmektedirler.  

 

Geçmişindeki askeri darbelerle yüzleşmek ve hesaplaşmak isteyen Türkiye’nin bu 

darbelerin yarattığı mağduriyetler arasında bir ayrım yapmaması gereklidir.   

 

Türkiye’nin siyasi ve hukuksal tarihinden bir örnek vermek gerekirse; 12 Mart 

1971 darbesi sonrası yapılan ilk seçim olan 1973 genel seçimlerini takiben, olasılıkla 

darbenin yarattığı toplumsal travmayı hafifletme amacıyla, TBMM 1803 sayılı kanunla 

bir “af” yasası kabul etmiş, ancak bu yasanın kabulü sırasında ne yazık ki, o dönemde 

hükümetin küçük ortağı olan Milli Selamet Partisi’nin adilane ve eşitlik ilkesini gözetir 

biçimde davranmaması nedeniyle, bu “af” yasasının kapsamına o dönemde solcuların 

yargılandığı ve mahkum olduğu TCK maddelerinin (141, 142, 146) girmesi engellenmiş, 

bu maddelerden yargılanan ve mahkum olan kişiler, “af” kanunundan ancak Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararı ile yararlanabilmişlerdir.  

 

Başvurumuzun temelini oluşturan Türkiye’nin geçmişinde yaşadığı askeri 

darbelerin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili “eşitlik” talebimizin yerine 

getirilip getirilmeyeceği; siyasal gelenek olarak, MSP’nin devamı olan ve bununla övünen 

bugünkü siyasal iktidarın, 47 yıl sonra bu kez adilane ve eşitlik ilkesini gözetir biçimde 

davranıp davranmayacağı konusunda önemli bir samimiyet sınavı olacaktır.  

  

3) 12 Eylül 1980 askeri darbesi özelinde konuyu değerlendirdiğimizde; 12 Eylül 1980 

askeri darbesi sonrası; (resmî rakamlara göre) 650.000 kişinin gözaltına alındığını, 

230.000 kişinin askerî mahkemelerce yargılandığını, cezaevlerinde ise işkence sonucu 171 



kişi olmak üzere yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin idam edildiğini, 

1.683.000 kişinin ise fişlendiğini görüyoruz.4 5 

 

Bu yaşananlar dışında, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, toplumda esen rüzgarlar, yaratılan 

korku imparatorluğu, gözaltında ve cezaevlerinde meydana gelen ölüm olayları, binlerce kişiye 

pasaport verilmemesi, binlerce kişinin işten atılması, binlerce kişinin yurttaşlıktan çıkarılması, 

onbinlerce kişinin ülke dışına çıkmak ve başka ülkelere sığınmak zorunda kalmış olması, 

binlerce devlet memurunun işine son verilmiş olması, ev baskınları, kitaplara el konması ve 

burada sıralayamayacağımız kadar çok baskı içeren uygulamalar, önemli bir toplumsal travma 

yaratmış, Türkiye çok uzun yıllar bu toplumsal travmanın etkisinden çıkamamıştır.  

 

4)Müvekkil Senih Özay da, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası, İzmir’de serbest 

avukatlık yaparken,  

 

*)İzmir Sıkıyönetim Başsavcılığı’nın 1983/181 sayılı dosyasında, genel olarak 

askeri mahkemelerde üstlendiği savunmanlıklar nedeniyle gözaltına alınmıştır.  

 

*) 28,5 gün gözaltında kalmış, gözaltında kötü muamele ile karşılaşmıştır. 

*) Gözaltı sürecinde; gözaltına alınış nedeni, darbe yönetiminin ve bu yönetimle 

uyumlu hareket eden İzmir’deki kamu görevlilerinin tutum, anlayış ve yaklaşımları, o 

dönemde gözaltına alınan kişilerin yaşadıkları nedeniyle yaşamı ve ailesi konusunda 

önemli endişeler duymuş, bu süreçte vasiyetnamesini hazırlayarak o dönemim Ege Ordu 

Komutanı Süreyya Yüksel’e göndermek ve Av. Saffet Oktay’ın kasasına kilitlemek 

dışında bir yol bulamamanın çaresizliğini yaşamıştır.  

 *) 28,5 günün sonunda tahliye edilmiş, hakkında yürütülen soruşturmada da 

hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” (takipsizlik) kararı verilmiştir. (EK-2)   

 

*) Müvekkil Senih Özay’ın yaşadığı mağduriyet bu “takipsizlik” kararı ile sona 

ermemiş, “takipsizlik” kararından sonra da, kendisine uzun süre pasaport verilmemiş, 

yurtdışına çıkışı engellenmiş, daha sonra yurtdışına çıkarken, diğer uçak yolcularının içinde 

                                                             
4 https://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eyl%C3%BCl_Darbesi Wikipedia’nın bu sayfasında yollama yapılan TBMM  

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 
5 Dilekçemizin içeriği gereği, sadece 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası yaşanan hukuksal mağduriyetlere 

değinilmiş olup, bu askeri darbenin yarattığı ağır toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik mağduriyetler ve genel 

anlamıyla toplumsal travma dilekçemiz kapsamı dışında kalmaktadır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eyl%C3%BCl_Darbesi


uçaktan indirilerek ve havaalanında ve emniyette kimi zaman saatlerce sorguya çekilerek 

tamamen hukuk dışı olarak kendisine kötü davranılmış, böylece seyahat özgürlüğüne zarar 

verildiği gibi, kişilik hakları da zarar görmüştür.   

 

5)Bu süreçte, müvekkil Senih Özay’ın serbest avukatlık mesleğini yapamaması 

nedeniyle maddi zarara, yaşadığı üzüntü, sıkıntı, psikolojik yıpranma, çöküş, travma, 

depresyon vb. nedeniyle manevi zarara uğradığı çok açıktır. 

6) 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası yaşanan hukuksal mağduriyetler nedeniyle 

doğan maddi ve manevi zararların giderilmesi için başlatılan bu hukuksal süreçte, 

yukarıda belirttiğimiz 27 Mayıs 1960 askeri darbesi mağdurlarının zararlarının tazmini 

için öngörülen hukuksal süreç örnekseme yoluyla uygulanacağını kabul ederek,  

 

*) Başvurumuzda maddi ve manevi zararın miktarı konusunda bir miktar veya 

değer belirtmiyoruz. (27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini 

Amacıyla Kurulan Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları, md. 6/4) 

 

*) Maddi ve manevi tazminatların ödenmesi konusunda ilgili makam olan 

Hazine’ye (T.C. Maliye ve Hazine Bakanlığı) başvuruyoruz. (27 Mayıs 1960 Askeri Darbe 

Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyonun Çalışma Usul ve 

Esasları, md. 13) 

SONUÇ ve İSTEM……..: Yukarıda açıklanan nedenlerle;  müvekkil Senih Özay’ın 12 Eylül 

1980 askeri darbesi sonrası hakkında yürütülen hukuksuz soruşturma ve gözaltı 

nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesini talep ederiz. 04.03.2021 

 

 Senih Özay       Senih Özay Vekili 

                Av. Murat Fatih Ülkü   

 

 

 


